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Abstract
The construction market has, as a result of the crisis in Europe been uncertain in
recent years. During the year 2013, the construction will be stabilized, in particular
Finland. The geographical proximity between Sweden and Finland and similarities in
cultures and climates makes Finland a coveted market for many Swedish companies.
Differences in national regulations and guidelines, which are produced by the
authorities in different countries, are examples of barriers that may hamper the
process, including for Swedish villa suppliers, to establish themselves on the Finnish
market. It may be useful when facing a new export drive, to look up what similarities
and differences there are between the countries building codes, to prevent mistakes
and unnecessary costs to the project work.
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Sammanfattning
Byggmarknaden har till följd av krisen i Europa varit osäker de senaste åren. Under
året 2013 beräknas byggandet stabiliseras, i bland annat Finland. Den geografiska
närheten mellan Sverige och Finland samt likheter i kulturer och klimat gör Finland
till en eftertraktad marknad för många svenska företag.

Skillnader i nationella föreskrifter och anvisningar, som tas fram av de olika länders
myndigheter, är exempel på hinder som kan försvåra processen för bland annat
svenska villaleverantörer att etablera sig på den finska marknaden. Det kan då vara
bra att inför en ny exportsatsning titta upp vilka likheter och skillnader det finns
mellan ländernas byggnormer, så man förhindrar misstag och onödiga kostnader
under projekteringsarbetet.
Vid uppförande av nya byggnader finns det inom Sveriges och Finlands
förvaltningsmyndigheter, krav på hur byggnaden ska uppföras, vilket har stor
betydelse vid både byggnationen och under tiden den brukas. En ny byggnad ska
vara tillgänglig så att personer som har nedsatt rörelseförmåga och nedsatt
orienteringsförmåga ska kunna använda den byggda miljön. Rullstolsmåttet är ett av
de krav på tillgänglighetskrav som är högre i Finland än i Sverige.
Vid uppförandet av ett småhus måste man även tänka på byggnadens konstruktion
och hur den t.ex. ska skyddas från brand. Innan nybyggnation av ett småhus kan ske
ska bygglov ansökas.
Vid ansökan om bygglov ska olika handlingar lämnas in till den aktuella kommunen
där huset ska byggas. I Finland, likt Sverige, kan kraven på bygglovshandlingarna
skilja sig från kommun till kommun. Trots detta finns även skillnader på vilka
handlingar som ska lämnas in i jämförelse mellan Finland och Sverige. I
bygglovshandlingarn ingår bland annat en energiberäkning som ska uppfylla
energikraven i respektive land. I Finland krävs även ett energicertifikat, som ska
underlätta för konsumenten att jämföra olika byggnaders energiprestanda.
Energiberäkningen i Finland är mer omfattande än den i Sverige. I Finland tas
exempelvis hänsyn till husets placering vid beräknande av solinstrålning från
fönstren.
I Finland och Sverige finns gemensamma miljömål som är framtagna genom EGlagstiftningar. Det finns även nationella mål kring miljön i de olika länderna. Finland
strävar efter att uppnå de mål för energieffektivitet som är uppsatta för 2020 redan år
2017.
Det finns skillnader i byggregler när det gäller våtrum. Skillnaderna hittas framför
allt i anvisningarna i de olika byggregelsamlingarna. Det finns även olika
branschregler gällande våtrum i både Finland och Sverige.
Det finns goda möjligheter för en svensk villaleverantör att etablering sig på den
finska marknaden. För att minska fel i projekteringsarbeten och onödiga kostader
som uppkommer vid fel är det fördelaktigt att ta reda på vilka byggregler som gäller i
Finland innan företaget påbörjar en etablering i landet.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
Bostadbyggandet i Sverige har sedan 1950-talet haft stor svängningar. Det räcker att
tittat på siffror från mitten av 90-talet för att se skillnader. Byggandet av bostäder låg
under åren 1995-2000 runt 12 000 bostäder per år innan det sedan, år 2001, började
öka successivt fram till 2006-2008, se figur 1. Under denna högkonjunktur byggdes
runt 30 000 bostäder per år. 2009 sjönk byggandet kraftigt till runt 20 000 bostäder,
som en följd av finanskrisen. Fram till 2011 har denna siffra legat runt samma nivå. I
artikeln ”Bostadsbyggandet lågt under lång tid”, skriven av Bjurenvall Thomas går
att läsa att bostadsbyggandet ser ut att minska 2012. Enligt statistik från SCB
påbörjades omkring 4 850 nybyggen första kvartalet 2012. Denna siffra indikerar en
minskning av 35 % jämfört med året innan.

Figur 1: Antalet färdigställda bostäder i Sverige.

Även de åren bostadsbyggandet har varit högt i Sverige infinner sig landet på en låg
nivå jämfört med dess grannländer. I jämförelse med Finland som likt Sverige, i
början på 90-talet, drabbades av en lågkonjunktur återhämtade sig de svenska
bostadsinvesteringarna mycket långsammare.1
De anledingar som nämnts till att internationella byggföretag inte etablerar sig i
Sverige är att den svenska byggmarknaden är för liten samt att konkurrensen är
förhållandevis stor,… skriver Konkurrensverket i en rapport 2007.2
Begräsningarna på den svenska marknaden kan göra att det inte är skäligt att enbart
stanna på hemmamarknaden och företag söker sig därför till den internationella
marknaden. Det är således inte konstigt att resultatet av de små volymerna på den
svenska marknaden har lett till att 50 % av Sveriges BNP utgörs av export. 3
Sverige och Finland har gemensam historia, en geografisk närhet och kulturella
likheter. Detta gör att etablering på den finska marknaden är av intresse för många
svenska företag.4

1

http://www.scb.se/Pages/Article____337280.aspx den 25 januari 2013
http://www.kkv.se/upload/Filer/Trycksaker/Rapporter/rap_2007-4.pdf den 25 januari 2013
3
http://www.foretagande.se/svenska-foretag-sitter-med-det-internationella-trumfkortet/ den 28 januari
2013
4
http://www.business-sweden.se/Export/Marknader/Europa/Finland/, den 11 februari 2013
2
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Fiskarhedenvillan AB är den enda av Sveriges största husleverantörer som arbetar
med att hela huset byggs på plats.5 Företaget har som vision att vara ”en etablerad
aktör på den skandinaviska marknaden”.6 Under år 2012 omfattade företagets
marknad av Sverige, Norge, Danmark, Ryssland och Åland. Fiskarhedenvillan vill
nu kolla på möjligheten att expandera försäljningen i Finland.
I en anonym undersökning frågar vi några av Sveriges villaleverantörer vilka stora
hinder som kan förekomma för ett svenskt företag som vill etablera sig på den finska
marknaden. I figur 2 visas vad företagen svarat på frågan:
Tabell 1: hinder som kan förekomma för ett företag som vill etablera sig på den finska marknaden,
enligt några av Sveriges villaleverantörer.

Vilka av följande alternativ kan vara ett stort hinder för ett företag som vill etablera
sig på den finska marknaden? (kunde välja 2 alternativ)
Alternativ
Företag Företag Företag Företag Företag Företag
1
2
3
4
5
6
Ekonomin
X
X
X
Resurser, t ex
X
personal
Infrastruktur
Språksvårigheter/
X
X
kommunikation
Okunskap om
byggnormer eller
X
X
liknande
Stor konkurrens
X
på marknaden
Ett av företagen som medverkade i undersökningen angav även, som övrig
kommentar i enkäten, att de tidigare verkat på den finska marknaden. På grund av
underhållet som krävdes av anpassade ritningar och kunskap om byggnormer mm i
förhållande till försäljningen gjorde att de lade ner sin verksamhet i Finland för 2 år
sedan.

1.2 Problemställning
När ett svenskt företag vill satsa på export till en ny marknad, uppstår frågor om hur
företaget rent praktiskt ska gå till väga. I en internationell leveransprocess är det
många moment en exportör vanligtvis behöva passera. För att undvika misstag och
onödiga kostnader, kan god förberedelse inför varje ny exportsatsning vara att
rekommendera.7
Hur ser den finska byggmarknaden ut? Finns det möjlighet för en svensk
villaleverantör att etablera sig på den finska byggmarknaden? Hur ser de olika
förvaltningsmyndigheterna ut i Finland respektive Sverige?

5

http://www.fiskarhedenvillan.se/Bygg_med_oss/ den 25 januari 2013
http://www.fiskarhedenvillan.se/Foretaget/foretaget/ den 25 januari 2013
7
http://www.business-sweden.se/Export/Exportregler/Handbocker-och-guider/Exportguiden/, den 11
februari 2013
6
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Vad finns det för skillnader och likheter i föreskrifter och allmänna råd i de frågor
som behandlas av dessa myndigheter?
Boverket är en svensk förvaltningsmyndighet som behandlar frågor om byggd miljö,
hushållning med mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande och
förvaltning av bebyggelse och bostadsfinansiering.8
Miljöministeriet är Finlands motsvarighet till Boverket, där man har hand om
beredning av ärenden gällande samhälle, byggd miljö, boende, biologisk mångfald,
hållbar användning av naturresurser samt miljövård.9
Kan skillnader i föreskrifterna och de allmänna råden påverka en villaleverantörs
möjlighet till etablering i Finland?

1.3 Syfte/Mål
Syftet med detta arbete är att få en inblick i hur processen ser ut för ett svenskt
företag som vill påbörja en exportmarknad till Finland. Arbetet ska även skapa en
förståelse för hur den finska byggmarknaden ser ut. Studien ska framhäva de
olikheter som är av central betydelse för en svensk villaleverantör som är nya på den
utländska marknaden, och som behandlas av de olika förvaltningsmyndigheterna.
Målen med denna studie är:




Att analysera möjligheterna för ett svenskt byggföretag att etablera sig på den
finska marknaden
Att ta reda på likheter och skillnader mellan de svenska och finska
förvaltningsmyndigheterna som kan ha betydelse för ett nyetablerat
byggföretag på den nya marknaden
Skapa ett underlag som kan förhindra misstag och onödiga kostander för ett
byggföretag vid ny exportsatsning

1.4 Metod
Rapporten bygger på utförda litteraturstudier samt en enkätundersökning.
Vår metod grundar sig i en studie av Finlands och Sveriges förvaltningsmyndigheter,
Boverket och Miljöministeriet och dessa myndigheters byggregler. Genom denna
studie vill vi hitta gemensamma frågor mellan dessa länders myndigheter samt
skillnader i deras föreskrifter och allmänna råd.

1.5 Avgränsning
Begränsningar kommer att göras till den Svenska och Finska byggmarknaden.
Studien begränsar sig till projektering av byggnader och regler gällande bygglov,
energi, konstruktionsregler gällande brand och våtrum samt frågor som är relaterade
till dessa, så som tillgänglighet och miljö. Dessa begränsningar har valts, då ett
företag tidigt i sitt projekteringsarbete kommer i kontakt med dessa områden. Med
grundkunskaper inom varje ämne kan möjligheten finnas till att fortare starta ett
arbete på ny marknad. Studien kommer inrikta sig till små och medelstora
byggföretag som arbetar med trä som stommaterial. Denna studie riktar sig till
uppförandet av nya småhus.

8
9

http://www.boverket.se/Om-Boverket/, den 7 februari 2013
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=490&lan=sv, den 7 februari 2013
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1.6 Terminologi
BBR

Boverkets byggregler

FHV

Fiskarhedenvillan AB

SP

Sveriges tekniska forskningsinstitut AB

q50 (Sverige)

Lufttäthet (l/s.m2)

q50 (Finland)

Luftläckagetal. Genomsnittligta luftflöde som läcker
genom byggnadsmanteln vid 50 Pa tryckskillnad, per
timme och mantelarea räknad enligt byggnadens totala
innermått (m3/h.m2)

E-tal

Den totala energiförbrukningen (kWh/m2 per år)

Klimatzon 1 (Sverige)

Norrbotten, Västerbotten och Jämtlands län

Klimatzon 2 (Sverige)

Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län

Klimatzon 3 (Sverige)

Västra Götalands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar,
Östergötlands, Södermanlands, Örebro, Västmanlands,
Stockholms, Uppsala, Skåne, Hallands, Blekinge och
Gotlands Län

Qaur

solstrålningsenergi till byggnaden via fönstren, kWh

Gsäteily,vaakapinta

den totala solstrålningen mot horisontal yta per ytenhet,
kWh/m2

Gsäteily,pystypinta

den totala solstrålningen mot vertikal yta per ytenhet,
kWh/m2

Fsuunta

omvandlingskoefficient genom vilken den totala
solstrålningsenegin mot ett horisontalt plan omvandlas till
totalstrålningsenergi mot en vertikal yta

Fläpäisy

totalkorrigeringskoefficient för genomträngning av
solstrålning genom fönster

Aikk

fönsteröppningens yta (inkluderande båg- och
karmkonstruktioner), m2

g

genomträngningskoefficient för den totala solstrålningen
genom fönstrets ljusöppning

Läsanvisning: Delarna i denna rapport anges genomgående i arbetet som kapitel.
Vid referens till Finlands byggbestämmelsesamling och Boverkets Byggregler anges
delarna i dessa regelsamlingar som ”del”, medan olika rubriker inom de olika delarna
anges som avsnitt. I Finlands byggbestämmelsesamling skrivs om föreskrifter och
anvisningar medan det i BBR19 skrivs om föreskrifter och allmänna råd. I detta
arbete är de både de allmänna råden och anvisningarna samlade ”anvisningar”.
8
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2 Finland
2.1 Allmänt om Finland
Det finns knappt 5,5 miljoner invånare i Finland, varav omkring en miljon bor i och
runtom huvudstaden Helsingfors. Finland är EU-medlem och valutan i landet är
Euro. De officiella språken i Finland är finska och svenska.10 I Figur 1 visas
befolkningen och den beräknade befolkningstillväxten i Finland.

Figur 2: Befolkningsmängd11

2.2 Den Finska byggmarknaden
Utvecklingen på byggmarknaden ser olika ut i de nordiska länderna. Sedan mitten på
2000-talet har byggandet av bostäder och lokaler i Finland, Danmark och Norge gått
från att vara förhållandevis lika till att bli väldigt varierad.





Finland har via långsiktiga politiska överenskommelser kommit att vara den
mest stabila i marknaden Norden.
Till följd av befolkningsutvecklingen och oljan i Norge är byggaktiviteten
hög och ökande.
Den Danska byggmarknaden har minskat till följd av svag demografisk
utveckling och den tidigare överproduktionen.
Det finns stor potential på byggmarknaden i Sverige, trots att byggmarknaden
inte är starkast där.12

10

http://www.norden.org/sv/fakta-om-norden/nordiska-laender-och-faeroearna-groenland-ochaaland/fakta-om-finland, den 3 maj 2013
11
http://www.stat.fi/til/vaenn/2012/vaenn_2012_2012-09-28_tau_001_sv.html, den 4 maj 2013
12
http://www.byggvarlden.se/gastbloggen/2012-10-05/klyftorna-okar-pa-den-nordiskabyggmarknaden, den 4 maj 2013
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I Boverkets rapport ”Analys av bostadsbyggandet i norden” från 2011 framgår att
Finland, i relation till befolkningstillväxten, byggt fler bostäder än i övriga norden
per ny invånare, under perioden 2000-2009, se Figur 3. 13

Figur 3: Antal påbörjade bostäder per ny invånare i huvudstäderna och övriga landet, mellan åren
2000-2009.

I figur 4 visas statistik av pris per kvadratmeter för nybyggnation av privata småhus i
Finland, från maj 2010 till april 2013.

Figur 4: Utvecklingen på bostadsmarknaden, nybyggnation av småhus (Pris per kvadratmeter). 14

13

Boverket, Analys av bostadsbyggandet i Norden, december 2011
http://kuluttaja.etuovi.com/crometapp/product/realties/common/public/housingmarket/barometer/hm
_marketing_barometer.jsp?town=Finland&portal=eo#tarjonta, den 3 maj 2013
14
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Mellan år 2010 och 2011 ökade mängden småhus i Finland med 9671 stycken, enligt
figur 5. Mängden småhus har succesivt ökat likt befolkningsmängden, enligt figur 1.
Siffrorna i figur 5 visa nödvändigtvis inte hur många hus som byggs mellan de olika
årtalen, då uppgifter om rivningar av hus inte tagits med i beräkningarna.

Figur 5: Antalet fristående småhus (1980-2011)15

I figur 6 visas siffror på beviljade bygglov för fristående småhus i Finland, för åren
2012 och 2013 för perioderna januari och februari. Figuren visar en minskning av
sökta bygglov under år 2013 jämfört med året innan.

Figur 6: Beviljade bygglov för fristående småhus. 16

2.3 Handeln
Finlands viktigaste handelspartner är Ryssland, Tyskland och Sverige. Dessa står för
19, 12 och 10 % av importen, medan respektive land svarar för omkring en tiondel
vardera av exporten. Den finska exporten har påverkats negativt av den ekonomiska
krisen i Europa. Trots påverkan från den ekonomiska krisen i Europa har
handelsunderskottet minskat sedan den låga nivån 2009 på 36 % av BNP, jämfört
med omkring 45 % av BNP åren innan. Under 2013 beräknas Finland nå en positiv
handelsbalans.17

15

http://www.stat.fi/til/rakke/2011/rakke_2011_2012-05-25_tau_002_sv.html, den 3 maj 2013

16

http://tilastokeskus.fi/til/ras/tau_sv.html, den 3 maj 2013
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Helsingfors/Landfakta/Om-Finland/Ekonominaringsliv-och-handel/, den 5 maj 2013
17
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Med avseende på de olika handelsbranscherna i Finland pågår ständig konkurrens om
kunderna med andra utländska företag. 18
2.3.1

Import och Export

Både Sverige och Finland tillhör EU:s tull- och skatteområde. Begreppen tullområde
och skatteområde innebär följande:




Tullområde: Gemensam tull- och handelspolitik inom gemenskapens
tullområde tillämpas i relation till länder som inte är med i EU. Detta innebär
att de länder som är med i gemenskapen i regel tillämpar enhetliga tullar vid
export och import.
Skatteområde: Lagstiftning och harmoniserad direkt betalning, dvs.
mervärdesskatt och punktbeskattning, tillämpas inom gemenskapens
skatteområde. Nationella punktskatter, som inte regleras av
gemenskapslagstiftning, existerar också, utöver de harmoniserade
punktskatterna.19

Åland skiljer sig från resten av Finland, då det enbart valt att vara med i tullunionen,
men valt bort att vara med i skatteunionen.20
I Figur 7 visas handelsomsättningen mellan Finland och Sverige under månaderna
januari och februari, åren 2012 och 2013. Importen av varor till Finland är större än
exporten, under de första månaderna både år 2012 och 2013.21

Figur 7: Handelsomsättning mellan Finland och Sverige (2012, 2013).22

18

http://www.kauppa.fi/swe/om_handeln, den 4 maj 2013
http://www.tulli.fi/sv/finska_tullen/om_oss/ord_och_begrepp/tull_och_skatteomrade/index.jsp, den
4 maj 2013
20
http://www.tullverket.se/innehallao/e/export/export.4.4ab1598c11632f3ba928000441.html, den 5
maj 2013
21
http://www.tulli.fi/sv/finska_tullen/utrikeshandelsstatistik/statistik/varustatistik/index.jsp, den 4 maj
2013
22
http://www.tulli.fi/sv/finska_tullen/utrikeshandelsstatistik/statistik/varustatistik/index.jsp, den 4 maj
2013
19
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Figur 8 visas importen av prefabricerade hus till Finland. Färdigmonterade hus stod
för 0,5 % av Finlands import av varor, vid samma period 2012 och 2013. 23

Figur 8: Import av färdigmonterade hus (2012, 2013)24

3

En villaleverantörs arbetsprocess

3.1 Allmänt
Ett husbyggnadsprojekt påbörjas genom att ett behov uppkommer, men starten av
projektet kan ske genom markinköp hos byggherren. En stor grupp privata
byggherrar är egnahemsbyggarna. I de flesta fall uppträder de endast en gång på
byggmarknaden, vilket gör att behovet av hjälp är vanligt hos dessa. Många
leverantörer av småhus ger sådan hjälp en privat byggherre kan behöva.25
I en intervju med Marcus Åberg, exportchef på fiskarhedenvillan berättar han
övergripande hur arbetsprocessen inom företaget ser ut:
”När byggherren har bestämt sig för sin husleverantör är första steget att underteckna
ett köpekontrakt. Därefter fortsätter processen med framtagande av de handlingar
som krävs för ansökan om bygglov (främst bygglovsritning). När
bygglovshandlingarna är klar så går byggherren och husleverantören igenom en
leveransbegäran (slutbeställning efter de ritningar som kunden har bestämt sig för)
där byggherren väljer de obligatoriska samt eventuella tillval som finns gällande
husets materialval. När detta är klart så slutstämplas bygglovsritningen och signeras
av byggherren tillsammans med nämnda leveransbegäran.
När leveransbegäran och bygglovsritning tillsammans med godkänt bygglov och
finansieringsbevis inkommit till husleverantören, kan konstruktörerna börja arbeta
med att ta fram konstruktionsritningar samt mängdförteckningar över materialet till
huset. Samtidigt som konstruktörerna gör sitt jobb så samordnas entreprenaddelen i
processen. Den består i beräkning av pris samt upprättande av entreprenadavtal.

23

http://www.tulli.fi/sv/finska_tullen/utrikeshandelsstatistik/statistik/varustatistik/index.jsp, den 4
maj 2013
24
http://www.tulli.fi/sv/finska_tullen/utrikeshandelsstatistik/statistik/varustatistik/index.jsp, den 4 maj
2013
25
Byggprocessen, Uno Nordstrand
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Därefter sker beställning och tillverkning av de huskomponenter som skall bli det
färdiga huset. Nästa skeende i processen är att materialet leverars till byggplatsen.
Denna process ser likadan ut oavsett om huset ska byggas i Sverige eller i annat
land.”26

Kontrakt

Bygglov

Leveransbägäran

Konstruktion

Beställning

Leverans

Figur 9: Från kontrakt till leverans, en sammanställning av arbetsprocessen hos villaleverantören.

3.2 Hinder i processen vid export
Försäljning av kompletta hus och komponenter kompliceras av nationella byggregler
i Norden. Anpassning till en ny marknad tar även tid och kan dessutom medföra stora
kostnader. Att ge företag större möjlighet att nå en större marknad är viktigt. Hinder
som kan förekomma är skillnader i byggregler som kan påverka husets utformning.
Skulle dessa undanröjas ökar lönsamhet. I de nordiska länderna utgör Plan- och
bygglagarna grunden för byggreglerna, vilka även utgår från EG:s
Byggproduktdirektiv. För att ta till vara på nya kunskaper, produkter, konstruktioner
och andra komponenter som påverkar byggmarknaden, moderniseras lagstiftningarna
kontinuerligt samtidigt som det ständigt sker revideringar av byggregler. De lagar
som finns är mestadels funktionsbaserade, och få detaljerade krav på utförandet
finns. Krav på utförandet finns mestadels som råd och anvisningar som kan eller bör
användas för att den efterfrågade funktionen ska kunna uppnås. I de nordiska
länderna kan reglerna skilja sig åt, då val av kraven i något land antingen kan var mer
tekniska i stället för funktionsmässiga. När det handlar om måttkrav och utformning,
kan det vara svårt att frångå de råd och anvisningar som finns.
Vid projekteringsarbetet kan skillnader i byggregler mellan olika länder kräva att
projektören behöver införskaffa mer information som berör ett enskilt projekt, vilket
i sin tur kan skapa extra projekteringskostnader. Dessutom förekommer en ökad risk
för felprojektering vid skillnader i byggregler. I SP:s rapport ”Uppskattning av
samhällskostnader för bostäder på grund av skillnader i byggregler mellan de
nordiska länderna”, från 2011, uppskattas de extra projekteringskostnaderna till 2 %
av projekteringens totala kostnad. 27

26

Marcus Åberg, Exportchef
SP, Uppskattning av samhällskostnader för bostäder på grund av skillnader i byggregler mellan de
nordiska reglerna, November 2011
27
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4 Så regleras byggandet i Sverige och Finland
4.1 Allmänt
Byggandet styrs allmänt av lagar, förordningar och andra bestämmelser som har
samma status som byggnadsbestämmelser. 28
Regler som styr byggande tas fram av olika myndigheter i Sverige respektive
Finland. Boverket, i Sverige, och Miljöministeriet, i Finland, är två
förvaltningsmyndigheter som tagit fram byggregler samt nationella tillämpningar av
Eurokoder i respektive land.29 30
Finlands Markanvändnings- och bygglag innehåller tillsammans med förordningen
bestämmelser och minimikrav på byggande och bygglov, medan Finlands
byggbestämmelsesamling innehåller föreskrifter och anvisningar. Dessa lagar,
förordningar och bestämmelser styr byggandet, och syftet med dessa är att säkra





god byggkvalitet
säkert, hälsosamt bygge med hög estetisk kvalitet
uppfyllandet av brukarnas behov under hela byggnadens livscykel
ansvarsfull planering och byggande med god yrkeskunskap 31

4.2 Sverige och Boverket
Boverket är en förvaltningsmyndighet i Sverige som behandlar frågor om byggd
miljö, hushållning med mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande och
förvaltning av bebyggelse och bostadsfinansiering. Boverket ansvarar dessutom för
den styrande administrationen av statliga stöd och bidrag inom område av sin
verksamhet. 32
”Boverket lyder under regeringen och sorterar under Socialdepartementet. Vår
uppgift är att genomföra de beslut som riksdagen och regeringen fattat”.
Plan- och bygglagen, delar av miljöbalken och bostadsförsörjningslagen utgör
grunden för Boverkets arbete. Boverkets uppdrag och auktorisationer formuleras i
instruktioner, regleringsbrev, lagstiftningar och i olika regeringsuppdrag.33
4.2.1

BBR

Boverkets byggregler (BBR) innehåller föreskrifter och allmänna råd som bygger på
följande lagar och förordningar:
-

Plan- och bygglagen
Plan- och byggförordningen

28

http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=49598&clan=SV, den 7 maj 2013
http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/Regler-om-byggande/, den 6 maj 2013
30
http://www.ym.fi/svFI/Markanvandning_och_byggande/Lagstiftning_och_anvisningar/Byggbestammelsesamlingen, den 6
maj 2013
31
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=49598&clan=SV, den 7 maj 2013
32
http://www.boverket.se/Om-Boverket/, den 7 februari 2013
33
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Sa-styrs-Boverket/, den 7 februari 2013
29
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Föreskrifterna i BBR gäller vid bland annat uppförande av en ny byggnad. 34
Tabell 2:Kapitelindelning i BBR

SVERIGE
Boverkets byggregler, BBR

1 Inledning
2 Allmänna regler för byggnader
3 Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och driftutrymmen
4 Bärförmåga, stadga och beständighet
5 Brandskydd
6 Hygien, hälsa och miljö
7 Bullerskydd
8 Säkerhet vid användning
9 Energihushållning
Bilaga

4.3 Finland och Miljöministeriet
Miljöministeriet är Finlands motsvarighet till Boverket.
Miljöansvar, samhällsgemenskap, biologisk mångfald och en livsmiljö som främjar
människors välbefinnande, är Miljöministeriets vision.
Ministeriet har hand om beredningen av ärenden som gäller samhälle, byggd miljö,
boende, biologisk mångfald, hållbar användning av naturresurser samt miljövård och
som kommer upp i statsrådet och i riksdagen. Miljöministeriet har hand om den
strategiska planeringen, styrningen och resurserna, lagberedningen och det
internationella samarbetet inom förvaltningsområdet. Finlands miljöcentral (SYKE)
och Finansierings- och utveklingscentralen för boendet (ARA) utgör
Miljöministeriets förvaltningsområde. Genom sina ansvarsområden styr de även
närings-, trafik- och miljöcentralernas och regionförvaltningsverkens verksamhet.
Ministeriet styr och finansierar dessutom Forststyrelsen i frågor gällande naturvård.
Verksamheten inom Miljöministeriet regleras av statsråets förordning om
miljöministeriet, miljöministeriets arbetsordning och statsrådets reglemente. 35
4.3.1

Finlands byggbestämmelsesamling

Finlands motsvarighet till BBR är Finlands byggbestämmelsesamling. Finlands
byggbestämmelsesamling innehåller, likt BBR, föreskrifter och anvisningar. Dessa
föreskrifter och anvisningar är komplement till Finlands följande lagar och
förordningar:
-

Markanvändnings- och bygglagen
Byggnadsförordningen

34

http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/Regler-om-byggande/Boverkets-byggregler-BBR/, den 19
januari 2014
35
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=490&lan=sv, den 7 februari 2013
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Föreskrifterna i Finlands byggbestämmelsesamling är förpliktande vid uppförande
nybyggnader. Anvisningarna är inte förpliktande, utan alternativa lösningar kan
användas, om dessa uppfyller kraven för byggande. 36
Tabell 3: Kapitelindelning i Finlands byggbestämmelsesamling

FINLAND
Finlands byggbestämmelsesamling

A Allmän del
B Konstruktioners hållfasthet
C Isolering
D VVS och energihushållning
E Konstruktiv brandsäkerhet
F Allmän byggnadsplanering
G Bostadsbyggandet
Eurokoder

5 Bygglov
5.1 Allmänt
I priset för villabyggsatserna hos Fiskarhedenvillan ingår ritningar och
monteringsanvisningar.37 Då ett köpeavtal av ett Fiskarhedenvilla hus upprättas
beställs normalt, vid detta tillfälle, huvudritningar för att kunna ansöka om
bygglov.38
I både Finland och Sverige krävs bygglov vid byggnation av ett nytt hus. Ansökan
om bygglov görs, i båda länderna, hos den kommunen där man vill bygga.
Varje kommun har områdesbestämmelser vilket, beroende på område, bestämmer
hur mycket och var man får bygga. 39 40

5.2 Bygglovshandlingar
När bygglov söks, i Finland och Sverige, görs detta skriftligen av byggherren. I båda
länderna är det respektive kommun som beviljar bygglovet, för huset som ska byggas
inom deras detaljområde.

36

http://www.ym.fi/svFI/Markanvandning_och_byggande/Lagstiftning_och_anvisningar/Byggbestammelsesamlingen, den
19 januari 2014
37
http://www.fiskarhedenvillan.se/prislista/Leveransomfattning/, den 19 januari 2014
38
http://www.fiskarhedenvillan.se/Bygg_med_oss/Sa-byggs-ditt-hus/Byggprocess/, den 19 januari
2014
39
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=197215&lan=sv, den 6 maj 2013
40
http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/Bygglov-och-anmalan/, den 6 maj 2013
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5.2.1

Finland

I Finlands byggbestämmelsesamling framgår det i kapitel A2 ”Planerare av
byggnader och byggnadsprojekt” vilka handlingar som ska in vid bygglov samt
övriga planer och utredningar.
Kap. 5.2.2 i föreskrifterna beskriver vad situationsplanen skall innehålla:







att det planerade byggnadsprojektet följer detaljplanen, annan
markanvändningsplan eller byggnadsordningen
att det passar in på tomten eller byggplatsen
att det passar in i sin omgivning
att det svarar mot krav som ställs på användningen av tomten eller
byggplatsen.
att läget före och efter det planerade byggnadsprojektet har förverkligats
att i tillräcklig utsträckning visa vilken påverkan byggnadsprojektet har till
granne.

I Kap. 5.2.3 beskrivs hur situationsplanen ska vara uppbyggd. Se några exempel
nedan:




situationsplan i skala 1:500 – kan kräva att förhållandena måste presenteras
på flera ritningar
situationsplan i skala 1:200 – räcker oftast med en ritning
oavsett antal handlingar måste närmiljön och byggnaderna utanför tomten
eller byggnadsplatsen anges i tillräcklig omfattning (minst 10 m av området
runt om tomten)

I föreskrift kap. 5.2.4 står beskrivet vad planritning skall visa. Dessa handlingar ska
uppföras i skala 1:100. Se exempel på uppgifter som ska framgå i dessa handlingar
nedan:















Utformning, öppningar och schakt i konstruktionen.
Förekomst av eventuella undertak och konstruktioner och anläggningar
utanför byggnadens ytterväggar
Dörröppningar med angiven hängning på dörr samt behövliga trösklar
Fast inredning
Vatten och avlopp
Rum samt utrymmens avsedda användningsområden – t ex sovrum, kök, bad
Eventuella brandceller och brandklasser
Byggnadens yttermått
Avstånd från yttervägg till grannbyggnad vid tät bebyggelse
Angivna höjder för våningsplan samt andra plan
Bredd på ytterdörrar
Mått på trapphus, trapplopp samt viloplan
Lutning och mått på ramper
Angivna mått på bad- och tvättutrymmen som skall uppfylla
tillgänglighetskraven
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I föreskrift kap. 5.2.6 står beskrivet vad sektionsritning skall visa. Dessa handlingar
ska likt planritningarna uppföras i skala 1:100. Se exempel på uppgifter som ska
framgå i dessa handlingar nedan:











Konstruktionen med bland annat öppningar, trappor, schakt, loft och innertak
Utvändiga komponenter på byggnaden, så som takfot, hängrännor, solfångare
och stuprör
Byggnadens vertikala och horisontalla yttermått
Invändiga takhöjder samt höjdlägen
Höjd vid takutsprång
Tjocklek på eventuella bjälklag
På ritningen ska höjder på fönsterbänkar och skyddsräcken visas, alternativt
anges dessa mått i textavsnittet på ritningen
Höjdlägen över mark, så som fasadlivets skärningspunkt, sockelhöjd, takfot,
takåsen eller annan högsta det
Lutning på yttertaket
Marklinjer och markplanering med höjdlägen och sluttningar som visar
eventuella stödmurar, schakt och i vissa fall även täckdiken

I föreskrift kap. 5.2.7 står beskrivet vad fasadritningar skall visa. Dessa handlingar
ska likt ovanstående uppföras i skala 1:100. Se exempel på uppgifter som ska framgå
i dessa handlingar nedan:







Fönster och dörrars placering och utseende, så som typ av spröjs
Synliga balkar och pelare
Utrustning och armatur som sticker ut från yttertak och yttervägg, så som
stegar, takstegar, snörasskydd, fasta markiser mm.
Skorsten med angiven höjd
Takfot
Befintlig och blivande marknivå 41

I Finlands byggbestämmelsesamling del D2 ” Byggnaders inomhusklimat och
ventilation”, avsnitt 5.1.1 redogörs det att vid projektering av en byggnad ska det
fordras en energiutredning.42

41

Finlands byggbestämmelsesamling, A2 Planerare av byggnader och byggnadsprojekt, Föreskrifter
och anvisningar 2002
42
Finlands byggbestämmelsesamling, D2 ”Byggnaders inomhusklimat och ventilation”, Föreskrifter
och anvisningar 2012
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5.2.2

Sverige

I Boverkets byggregler del 2 ”Allmänna regler för byggnader”, avsnitt 2:31 står det
beskrivet att ritningar och handlingar bör redovisas i projekteringen, och att dessa ska
visas på sådant sätt att man kan verifiera att kraven i dessa föreskrifter uppfylls. 43
Men det framgår inte i BBR vilka exakta handlingar som ska in vid bygglov. I en
folder som är gjorts av Sundsvalls kommun, har de samlat de ritningar och
handlingar som ska in vid bygglovsansökan. Foldern som 31 stycken svenska
kommuner står bakom, är framtagen 2008 men har av bygglovsalliansen reviderats i
januari 2012.
De handlingar som ska lämnas in vid en bygglovsansökan vid byggnation av ett
enbostadshus är följande:


Ansökningsblankett



Situationsplan upprättad på en aktuell nybyggnadskarta



Markplaneringsritning



Planritningar



Fasadritningar



Sektionsritningar



Uppgift om kontrollansvarig

Nybyggnadskartan ska beroende på kommun ritas i skala 1:400 eller 1:500 och det är
viktigt att situationsplanen utgår från den nybyggnadskarta som tagits fram för den
aktuella byggnaden. Det som visas på en markplaneringsritning i Sverige är hur
marken runt om byggnaden ska planeras vid byggnation. I en planritning ska alla
mått vara i millimeter och det ska vara användbart och tillgängligt för personer med
nedsatt rörelseförmåga. 44

6 Tillgänglighet
6.1 Allmänt
Det som menas med tillgänglighet är att även de personer som har nedsatt
rörelseförmåga och nedsatt orienteringsförmåga ska kunna använda den byggda
miljön. Detta menas att byggnader, tomter, torg och exempelvis badplatser ska kunna
användas av dessa personer. Tillgängligheten ska göra att så många människor som
möjligt ska kunna delta i samhället på lika villkor.45

43

BBR 19, 2 Allmänna regler för byggnader”, BFS 2011:26

44

http://www.sundsvall.se/Global/Nya%20Sundsvall.se%202010/Blanketter%20och%20blankettanvisni
ngar/Bygga,%20riva,%20%C3%A4ndra,%20m%C3%A5la%20om/Exempelritningar/Nybyggnad%20
enbostadshus.pdf hämtat den 12 maj 2013
45
http://www.boverket.se/Tillganglighet/Tillganglig-och-anvandbar-byggd-miljo/ hämtat 2013-04-15
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I Finlands byggbestämmelsesamling omfattar kapitel F och G krav på tillgänglighet
och innehåller information om Allmän byggnadsplanering och regler inom
Bostadsbyggandet. I Sverige är det kapitel 3 i Boverkets byggregler som handlar om
tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och driftutrymmen.
Tabell 4: Överskådlig bild över innehållet i Finland och Sveriges byggregelsamlingar, - de
tjockmarkerade delarna kommer behandlas i kommande kapitel.

FINLAND

SVERIGE

Finlands
byggbestämmelsesamling

Boverkets byggregler, BBR 19

A Allmän del
B Konstruktioners hållfasthet
C Isolering
D VVS och energihushållning
E Konstruktiv brandsäkerhet

1 Inledning
2 Allmänna regler för byggnader

F Allmän
byggnadsplanering
G Bostadsbyggandet
Eurokoder

3 Tillgänglighet,
bostadsutformning, rumshöjd och
driftutrymmen
4 Bärförmåga, stadga och beständighet
5 Brandskydd
6 Hygien, hälsa och miljö
7 Bullerskydd
8 Säkerhet vid användning
9 Energihushållning
Bilaga
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6.2 Sammanställning
Nedan följer en övergripande tabell över skillnader och likheter mellan
tillgänglighetsområden i Sverige och Finland. Varje del beskrivs mer detaljerat i de
olika underavsnitt.
Tabell 5: Skillnader och likheter mellan tillgänglighetsområden i Sverige och Finland.

Tillgänglighet
Rullstolsmått, vändmått
Dörrar och passager
Minimihöjd (vistelse mer
än tillfälligt)

Förbindelseleder

Tillgänglighet i badrum

FINLAND
Wc och dusch: 1500 mm.
Övriga utrymmen: 1300 mm.
Fri bredd av minst 800 mm.

SVERIGE
Inomhusrullstol: 1300 mm.

På ett våningshus och tomt
ska nödvändiga leder som
betjänar boendet vara
lämpade för rörelsehindrade.

Tillgängliga och användbara
gångvägar ska där det är
möjligt utformas utan
nivåskillnader. Där
nivåskillnader inte kan
undvikas ska de utjämnas med
ramper.

Fri bredd av minst 800 mm
(dörr 90 grader)
2400 mm

På en småhustomt ska
förbindelseleden, från
gränsen och bilplatsen till
bostadens ingång i marknivå,
(entré medräknad) byggas att
även vara lämplig för
rörelsehindrade om det är
möjligt.
Fri bredd på minst 800 mm
vid wc-stolen. Bakstycket av
wc-stolen ska stå 300 mm
fritt från väggen. Handfatets
bakkant ska placeras cirka
200 mm fritt från väggen.

Mellan tvättställ och wc-stol
ska det vara minst 800 mm.
Det ska vara ett mått på minst
1100 mm mellan wc-stol och
väggen där dusch/badkar står.

6.3 Finland
De delar i Finlands byggbestämmelsesamling som omfattar krav på tillgänglighet är
del G och F. Anvisningar och bestämmelser i del G innehåller krav på tillgänglighet
gällande bostadshus samt deras tomter och byggnadsplatser. Dessa anvisningar och
bestämmelser gäller även för bostadslägenheter och bostadsrum, vilka är lokaliserade
i andra byggnader, samt de utrymmen och områden som tjänar boendet.
Fritidsbostäder inräknas också i del G men gäller endast vid ändring till permanent
boende. Del G i byggbestämmelsesamlingen beskriver krav på bostäder, bland annat
att det ska finnas toalett och tillräcklig basutrustning för matlagning och skötsel av
den personliga hygienen i en bostadslägenhet, vilket beskrivs i avsnitt 3.2.2. 46

46

Finlands byggbestämmelsesamling, G1 Bostadsplanering, Föreskrifter och anvisningar 2005

22

En villaleverantörs möjlighet till etablering i Finland
analys av för- och nackdelar

Del F i byggbestämmelsesamlingen som gäller de flesta bostäder; förvaltnings- och
servicebyggnader, affärs- och serviceutrymmen i andra byggnader samt byggnader
med arbetsutrymmen, innehåller mått för toalett- och tvättutrymmen samt
förbindelseleder och nivåskillnader/planskillnader.
Vändmått för rullstol
Vändmått för rullstol finns i ”F1 – Hinderfri byggnad” i kapitel 2, vilket består av
information om tillgänglighet. Vändmåttet på 1500 mm för en rullstol används både i
wc och tvätt för att dimensionera dessa utrymmen. I andra delar av bostaden räcker
ett vändmått på 1300. 47
Dörrar och passager
I del G1, avsnitt 3.3 ”Dörrar och passager” ska det fria utrymmet på dörrar och
öppningskarmar vara minst 800 mm.48
Trösklar får vara högst 20 mm höga enligt ”F1 - Hinderfri byggnad”, avsnitt 2.1.2. 49
Minimihöjd i bostad
Det står skrivet i ”G1 – Bostadsutformning” att minimihöjden i småhus är 2400 mm
men att en mindre del av ett bostadsrum kan vara lägre, dock inte lägre än 2200 mm.
50

Förbindelseleder
G1 ”Bostadsplanering”, avsnitt 4:2 behandlar förbindelseleder. Dessa ska vara
lämpade för rörelsehindrade från platser på tomt och byggplats så som tillexempel
parkering, lek- och vistelseplatser.
Det står även skrivet i detta avsnitt att för tomtens eller byggnadsplatsens nödvändiga
yttre förbindelseleder ska det finnas trappor och ramper som är lättframkomliga och
försedda med nödvändiga räcken och ledstänger. 51
Tillgänglighetsmått i badrum
I föreskriften under avsnitt 3.2.2 i del F1 ”Hinderfri byggnad” beskrivs det att om
avsikten är att den rullstolsbundna ska kunna förflytta sig till wc-stolen från valbar
sida ska det på vardera sidan om wc-stolen finnas minst 800 mm fri bredd för rullstol
eller hjulförsett gångredskap. Den totala längden på väggen där handfatet är placerat
ska vara minst 2500 mm och den vägg där wc-stolen står ska vara minst 2200 mm
lång. Wc-stolens bakstycke ska stå 300 mm fritt från väggen. Stolen ska ha vändbara
armstöd.
Om innermåttet för utrymmet är minst 2200 x 1900 mm ska handfatet placeras på
långsidan och wc-stolen på den korta sidan så att man från stolen når handfatets
vattenkran. Handfatets bakkant ska placeras cirka 200 mm fritt från väggen för att
säkra tillgängligheten och tillräckligt med utrymme för benen hos en rullstolsburen.
52

47

Finlands byggbestämmelsesamling, F1 Hinderfri byggnad, Föreskrifter och anvisningar 2005
Finlands byggbestämmelsesamling, G1 Bostadsplanering, Föreskrifter och anvisningar 2005
49
Finlands byggbestämmelsesamling, F1 Hinderfri byggnad, Föreskrifter och anvisningar 2005
50
Finlands byggbestämmelsesamling, G1 Bostadsplanering, Föreskrifter och anvisningar 2005
51
Finlands byggbestämmelsesamling, G1 Bostadsplanering, Föreskrifter och anvisningar 2005
52
Finlands byggbestämmelsesamling, F1 Hinderfri byggnad, Föreskrifter och anvisningar 2005
48
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6.4 Sverige
När byggnader ska vara tillgängliga och användbara anges det i Boverkets
Byggregler i avsnitt 3:112 att måtten för en eldriven rullstol, begränsad för
utomhusanvändning, ska vara dimensionerande och att det ska finnas plats för
manövrering av rullstolen. I enskilda bostadslägenheter får dock måtten för manuell
eller liten eldriven rullstol för inomhusanvändning vara dimensionerande.
Dimensionerande vändmått anges i ”Allmänt råd” under kapitel 3:112 vara 1500 mm
i diameter för utomhusrullstol och 1300 mm i diameter för inomhusrullstol. 53
I senaste utgåvan av standarden anges tre tillgänglighetsnivåer;
-

Normalnivå: Grundläggande tillgänglighet

-

Höjd nivå: Utökande tillgänglighetskrav som kan användas för stora grupper
funktionshindrade men som inte får krävan av byggmyndigheterna.

- Sänkt nivå: Inga krav på tillgänglighet men som kan användas för t.ex.
mindre bostäder eller extra rum i bostad för personer med full
rörelseförmåga. 54
Dörrar och passager
I BBR, avsnitt 3:143 beskrivs det att dörrar och portar ska ha ett fritt passagemått på
minst 800 mm, när dörren är uppställd 90 grader. I detta kapitel står det även skrivet
att regler om lämplig utformning av trösklar finns i avsnitt 8:22.55 I detta avsnitt
skrivs det att dörr- och portöppningar bör utformas utan nivåskillnader, om det inte
av t.ex. fukt- eller klimatskäl behöver finnas en tröskel. En eventuell tröskel bör dock
vara så låg som möjligt och fasas så att den är lätt att passera och så att risken för att
snubbla minimeras. 56
Minimihöjd i bostad
Avsnitt 3:3 i BBR handlar om rumshöjder i bostad. Avsnitt 3:311 anger att
rumshöjden i bostäder ska vara minst 2,4 meter, i de rum man vistas ofta. Exempel
på utrymme där människor vistas mer än tillfälligt är utrymmen för daglig samvaro,
sömn, vila och matlagning enligt avsnitt 1:6. 57 I småhus får rumshöjden i vinds- och
suterrängvåningar samt källare vara lägst 2,3 meter. I begränsade delar av rum får
dessa rumshöjder underskridas. I sådana delar av rum där ståhöjd behövs får
rumshöjden dock inte vara lägre än 2,1 meter under horisontella delar av tak eller 1,9
meter under snedtak. 58

53

BBR19, 3 Tillgänglighet bostadsutformning, rumshöjd och driftutrymmen, BFS 2011:26
Svensk standard, Byggnadsutformning-Bostäder-Invändiga mått, SS 91 42 21:2006
55
BBR19, 3 Tillgänglighet bostadsutformning, rumshöjd och driftutrymmen, BFS 2011:26
56
BBR19, 8 Säkerhet vid användning, BFS 2011:26
57
BBR19, 1 Inledning, BFS 2011:26
58
BBR19, 3 Tillgänglighet bostadsutformning, rumshöjd och driftutrymmen, BFS 2011:26
54
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Förbindelseleder
Avsnitt 3:12 tillämpar tillgänglighet på obebyggd tomt som ska bebyggas. Det ska
finnas minst en användbar gångväg som utformats utan nivåskillnader alternativt
ramper mellan tillgängliga entréer och
- bostadskomplement i andra byggnader,
- parkeringsplatser,
- anhörighetsplatser,
- friytor och
- allmänna gångvägar i anslutning till tomten.
När det gäller bostäder i flera plan ska entréplanet enligt 3.221 minst utrymma
- ett hygienrum enligt avsnitt 3:146 *
- avskiljbar sängplats (sovalkov)
- möjlighet för matlagning
- utrymme för måltider, sittgrupp, entré, förvaring och
- utrymme för att tvätta och torka tvätt om gemensam tvättstuga saknas.
* Avsnitt 3:146 tillämpar att minst ett hygienrum ska vara tillgängligt och användbart
för personer med nedsatt rörelseförmåga. Detta ska utformas så att det lätt kan ordnas
plats för medhjälpare. Det ska finnas möjlighet att ordna en separat duschplats om en
sådan saknas från början. 59
Tillgänglighetsmått i badrum

Mått för badrum beskrivs i svensk standard SS 91 42 21, ”Byggnadsutformning –
Bostäder – Invändiga mått”, där det finns olika exempel på mått för toalett/badrum.

7 Energi
7.1 Allmänt
I det moderna samhället har tillgången på energi en stor betydelse. Samtidigt är
användningen av energi en stor miljöfråga, eftersom både utvinning och användning
av energi påverkar miljön. Byggindustrin och byggregler påverkas av frågor gällande
miljö och energi, eftersom en stor del av energin används i bebyggelsen.60
Inom EU svarar byggsektorn för 40 % av den sammanlagda energianvändningen.
Mål 20-20-20 för energianvändning, innehåller mål gällande minskning av
energianvändning inom byggsektorn. 61
20-20-20
“Member States have made a commitment to reduce
consumption of primary energy by 20% by 2020.”

Både Sverige och Finland har omfattande regler gällande energianvändning. I kapitel
C och D i Finlands byggbestämmelsesamling samt i kapitel 9 i BBR 19 finns regler
gällande energiförsörjning av bostäder, och hur värmeisolering och
energianvändning ska beräknas.

59

BBR19, 3 Tillgänglighet bostadsutformning, rumshöjd och driftutrymmen, BFS 2011:26
SP, Harmonisering av de nordiska ländernas träbyggregler, 2008
61
http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_for_goods/construction/en00
21_sv.htm, den 10 april 2013
60
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Tabell 6: Överskådlig bild över innehållet i Finland och Sveriges byggregelsamlingar, - de
tjockmarkerade delarna kommer behandlas i kommande kapitel.

FINLAND

SVERIGE

Finlands byggbestämmelsesamling

Boverkets byggregler, BBR 19

A Allmän del
B Konstruktioners hållfasthet

1 Inledning
2 Allmänna regler för byggnader
3 Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och
driftutrymmen
4 Bärförmåga, stadga och beständighet
5 Brandskydd
6 Hygien, hälsa och miljö
7 Bullerskydd
8 Säkerhet vid användning

C Isolering
1. Allmänt
2. Krav på energiprestanda
3. Utgångspunkter för energiberäkning
4. Energiberäkning – beräkningsregler
5. Överensstämmelse med gällande
föreskrifter

D VVS och
energihushållning
1. Allmänt
2. Beskrivning av beräkningsförfarandet
3. Energiförbrukning
4. Värmeförlustenergi från byggnadens
utrymmen
5. Uppvärmningsbehovet för tappvatten
6. Uppvärmningssystemens
värmeförlustenergi
7. Anordningselförbrukning
8. Värmealstring
9. Uppvärmningseffekt

9 Energihushållning
9:1 Allmänt
9:2 Bostäder
9:3 Lokaler
9:4 Alternativa krav på byggnadens energianvändning
9:5 Värme-, kyl- och luftbehandlingsinstallationer
9:6 Effektiv elanvändning
9:7 Mätsystem för energianvändning
9:8 Klassning av byggnadens energianvändning
9:9 Krav på energihushållning vid ändring av byggnader

Bilaga

E Konstruktiv brandsäkerhet
F Allmän byggnadsplanering
G Bostadsbyggandet
Eurokoder
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7.2 Finland
I figur 10 visas energiförbrukningen inom boende, efter energikälla år 2011, i
Finland. 62

Figur 10: Energiförbrukning inom boende i Finland.

På grund av det kalla klimatet, de långa avstånden och industrin i Finland, går det åt
mycket energi per invånare i landet. Förbrukningen av energi är även förknippa med
olika levnadsstandarder, så som konsumtionsvanor och antal bilar. 63
I figur 11 visas energiförbrukningen från uppvärmning av bostadsbyggnader
respektive energiförbrukningen från hushållsapparater, från år 2008 till år 2011.64

Figur 11: Energiförbrukning inom boende 2008-2011.

2011 stod de fristående småhusen för 56 % av energin för uppvärmning av
bostadshus i Finland. 65

62

http://www.stat.fi/til/asen/2011/asen_2011_2012-11-16_kuv_001_sv.html, den 10 april 2013
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=691&lan=sv, den 11 maj 2013
64
http://www.stat.fi/til/asen/2011/asen_2011_2012-11-16_tie_001_sv.html, den 11 maj 2013
65
http://www.stat.fi/til/asen/2011/asen_2011_2012-11-16_tie_001_sv.html, den 11 maj 2013
63
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I Finlands byggbestämmelsesamling, som utfärdats av miljöministeriet, finns den
grundläggande kravnivån för energiprestandan i nya byggnader. Vid ansökan om
bygglov, måste påvisas att den planerade byggnaden uppfyller de krav som finns i
byggbestämmelsesamlingen.
Olika delar i Finalands byggbestämmelsesamling som berör energi:





C3 – krav på byggnadens värmeisolering
D2 – byggnadens inomhusklimat och ventilation, krav på värmemängd som
tas tillvara av frånluften från ventilationssystemet
D3 – krav på byggnadens energiprestanda
D5 – anvisningar om beräkning av byggnaders energiförbrukning och
uppvärmningseffekt

Det finns även bestämmelser i andra delar av Finlands byggbestämmelsesamling som
gäller nybyggens energiprestanda.
1 juli 2012 trädde nya delar i Finlands byggbestämmelsesamling, del D2 och D3, i
kraft. Dessa bestämmelser har i syfte att öka energieffektiviteten, och gäller bara
nybyggen. Den huvudsakliga förändringen är övergången till totalenergigranskning.
Detta innebär i praktiken att en övre gräns för en byggnads totala energiförbrukning,
som beror på typen av byggnad och uttrycks med det så kallade E-talet, som står för
byggnadens totala energiförbrukning. Hur energin till användningen i byggnaden har
producerats beaktas vid beräkningen av E-talet. 66
Figur 12 är tagen ur Finlands byggbestämmelsesamling och visar en karta över
indelningen av klimatzoner i Finland:

Figur 12: Klimatzoner i Finland.

7.2.1

Energiutredning

I Finalnds byggbestämmelsesamling del D3, avsnitt 5.1.1 anges att energiutredning
fordras för varje byggnade som ska projekteras. En uppdaterad version av
energiutredningen måste gödkännas av huvudprojektören innan byggnaden tas i
bruk.

66

http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=20644&lan=sv, den 11 maj 2013
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Vanligt förekommande punkter i en energiutredning anges i avsnitt 5.1.1.1, del D3 i
Finlands byggbestämmelsesamling:







Byggnadens totala energiförbrukning (E-tal)
Utgångspunkter och resultat för energiberäkning, se bilaga 2
Sommartida rumstemperatur och vid behov kylningsbehovet
Överensstämmelse med gällande föreskrifter avseende byggnadens
värmeförlust
Uppvärmningsbehov i dimensioneringsförhållanden
Byggnadens energicertifikat

Byggnadens totala energiförbrukning (E-tal)
Avsnitt 2.1 i Finlands byggbestämmelsesamling, del D3, tar upp den ”Totala
energiförbrukningen i byggnaden”. I avsnitt 2.1.2 står ”E-talet är den beräknade
årliga förbrukningen av köpt energi per uppvärmd nettoarea vid standardanvändning
av byggnadstypen, viktad med energiformsfaktorer”.
E-talet för n ny byggnad får inte överskrida följande värden, småhus:
Tabell 7: E-talets maximala värde i förhållande till byggnadens uppvärmda nettoarea.

Uppvärmd nettoarea, Anetto
Anetto < 120 m2
120 m2 ≤ Anetto ≤ 150 m2
150 m2 ≤ Anetto ≤ 600 m2
Anetto > 600 m2

kWh/m2 per år
204
372 – 1,4 · Anetto
173 – 0,07 ·Anetto
155

Utgångspunkter och resultat för energiberäkning
I punkt 5.3 i Finlands byggbestämmelsesamling, del D3, tas ”Krav på presentation av
resultat” upp. Avsnitten i denna del av byggformelsamlingen refererar till två olika
tabeller, se bilaga 2.
Sommartida rumstemperaturer, och vid behov kylningsbehovet
I punkt 2.2 i Finlands byggbestämmelsesamling, del D3, tas ”Kontroll av
rumstemperatur sommartid” upp.
2.2.4
Byggnader inom kategori 1 och 9 är det inte
nödvändigt att beräkna den sommartida
rumstemperaturen
Byggnader och utrymmen i föreskrifterna gällande energi klassificeras i olika
kategorier enligt användningsändamål. Fristående småhus, radhus och kedjehus
tillhör kategori 1. Detta gör att det inte är nödvändigt att ta med den sommartida
rumstemperaturen vid en energiutredning enligt avsnitt 2.2.4. del D3.
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Överensstämmelse med gällande föreskrifter avseende byggnadens värmeförlust
I punkt 2.4 i Finlands byggbestämmelsesamling, del D3, tas ”Maximal
värmegenomgångskoefficient för byggnadsdelar” upp.
0,60 W/(m2 K) är den högsta tillåtna värmegenomgångskoefficient för
bottenbjälklag, ytterväggar och vindsbjälklag samt för byggnadsdelar som gränsar
mot ett delvis uppvärmt utrymme.
Energicertifikat
För byggnader man söker byggnadstillstånd för, efter den 1 januari 2008, krävs ett
energicertifikat. Energicertifikat krävs inte för byggnader vars area är högst 50 m2
eller för fritidshus som används högs 4 månader om året.67 Från 1 juni 2013 förnyas
lagen om energicertifikat i Finland, som gör att småhus måste ha certifikat vid
försäljning och uthyrning.68
Konsumenten kan med hjälp av ett energicertifikat jämföra olika byggnaders
energiprestanda. Ett energicertifikat innehåller information om mängden energi som
krävs vid användningen av byggnaden för sitt ändamål. Bilaga 1 visar exempel på
hur ett energicertifikat ser ut.69
ERA17 – för en energismart byggd miljö 2017
Finland vill vara en energieffektiv föregångare och genom åtgärdsprogrammet
ERA17 har landet som ambition att uppfylla kraven på energieffektivitet 2020, redan
är 2017. ERA17 är resultatet av en sammanställning av de bästa metoderna att främja
energismarthet som en omfattande expertgrupp kartlagt i januari 2010.
Energismarthet inom den byggda miljön består av flera olika faktorer, bland annat:







Markanvändning
Nybyggen
Ombyggen
Renovering
Byggnaders underhåll
Utnyttjandet av förnybar energi

För att minska behovet av köpt el i bostäder vill man i Finland i enlighet med ERA17
ta till åtgärder så som:



Husen förbereds för solenergi, vilket möjliggör nollenergibyggande
Elektriciteten prissätts i realtid70

67

http://energicertifikat.motiva.fi/vadarenergicertifikat/, den 11 mars 2013
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=229933&lan=sv&clan=sv, den 11 maj 2013
69
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=229933&lan=sv&clan=sv, den 12 mars 2013
70
http://www.ym.fi/sv-FI/Aktuellt/Publikationer/Broschyrer, den 13 maj 2013, ”ERA17 För en
energismart byggd miljö2017”
68
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7.2.2

Analys av energiberäkning i Finland

I Finlands byggbestämmelsesamling, del D5, avsnitt 2.2.1 finns information om hur
energiförbrukningen etappvis beräknas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Värmeförlustenergi
Uppvärmningsbehov för tappvatten
Uppvärmningssystemets värmeförlustenergi
Elenergiförbrukning
Värmealstring
Kylenergibehov och – förbrukning samt sommarperiodens
inomhustemperatur
7. Uppvärmningsenergiförbrukning
8. Byggnadens energiförbrukning
9. Förbrukning av köpt energi
I figur 14, tagen ur Finlands byggbestämmelsesamling avsnitt 2.2 del D5, presenteras
byggnadens energibalans, som används i beräkningsmotoden.

Figur 14: Olika faserna vid beräkning av en byggnads energiförbrukning.
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I avsnitt 8.4 i Finlands byggbestämmelsesamling, del D5, finns föreskrifter och
anvisningar om solstrålningsenergi från fönster.
Solinstrålningen beräknas enligt formeln:

𝑄𝑎𝑢𝑟 = ∑ 𝐺𝑠ä𝑡𝑒𝑖𝑙𝑦,𝑣𝑎𝑎𝑘𝑎𝑝𝑖𝑛𝑡𝑎 ∙ 𝐹𝑠𝑢𝑢𝑛𝑡𝑎 ∙ 𝐹𝑙ä𝑝ä𝑖𝑠𝑦 ∙ 𝐴𝑖𝑘𝑘 ∙ 𝑔
= ∑ 𝐺𝑠ä𝑡𝑒𝑖𝑙𝑦,𝑝𝑦𝑠𝑡𝑦𝑝𝑖𝑛𝑡𝑎 ∙ 𝐹𝑙ä𝑝ä𝑖𝑠𝑦 ∙ 𝑔

Qaur

solstrålningsenergi till byggnaden via fönstren, kWh

Gsäteily,vaakapinta

den totala solstrålningen mot horisontal yta per ytenhet,
kWh/m2

Gsäteily,pystypinta

den totala solstrålningen mot vertikal yta per ytenhet,
kWh/m2

Fsuunta

omvandlingskoefficient genom vilken den totala
solstrålningsenegin mot ett horisontalt plan omvandlas till
totalstrålningsenergi mot en vertikal yta

Fläpäisy

totalkorrigeringskoefficient för genomträngning av
solstrålning genom fönster

Aikk

fönsteröppningens yta (inkluderande båg- och
karmkonstruktioner), m2

g

genomträngningskoefficient för den totala solstrålningen
genom fönstrets ljusöppning

Solinstrålningen som kommer in i byggnaden via fönster och som tillgodogörs vid
uppvärmningen påverkas av förutom fönstrets area och riktning, också av karmar,
glasets egenskaper och exempelvis gardiner eller utvändiga skuggningar.
Med hjälp av underlag från Fiskarhedenvillan AB, på en energiberäkning utav en av
företagets husmodeller ”Tranan” bilaga 3 och 4, har vi kunnat jämföra denna med de
krav som nämns i Finlands byggbestämmelsesamling i avsnitt 5.3, del D3, om
presentation av resultat, se bilaga 2. Följande skillnader är tydliga att se på
utformningen av presentationerna:


q50 anges i Fiskarhedenvillan AB:s beräkning som Lufttäthet (l/(s.m2)) medan
q50 i Finlands byggbestämmelsesamling anges som luftläckagetal med
enheten m3/(h.m2). Enligt avsnitt 2.3.2, del D3, anges det högsta tillåtna
luftläckagetalet för byggnadsmanteln som 4 m3/(h.m2).



I presentationen av utgångpunkter för beräkning av E-talet i Finlands
byggbestämmelsesamling visas tydligt att mängden fönsterarea ska anges i de
olika väderstrecken, samt dess U-värden (W/(m2.K)).
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I Fiskarhedenvillan AB:s energiberäkning anges det specifika luftflödet som
0,35 (l/s/m2). I Finlands byggbestämmelsesamling avsnitt 3.2.1 anges
uteluftsflödet som 0,4 (dm3/(s.m2)) för småhus, radhus och kedjehus.



Enligt avsnitt 2.1 i Finlands byggbestämmelsesamling, del D3, ska den köpta
energin viktas med energiformfaktorerna enligt avsnitt 2.1.3 i del A3:
o El
1,7
o Fjärrvärme
0,7
o Fjärrkyla
0,4
o Fossila bränslen
1,0
o Förnybara bränslen som används i byggnaden
0,5

7.3 Sverige
Energin i småhusen används till uppvärmning, varmvatten och hushållsel.
Uppvärmningen står för cirka 60 % av den totala energianvändningen i småhusen,
medan varmvatten respektive hushållsel står för 20 % vardera.
Uppvärmningen påverkar till viss del av den boendes beteende, bland annat genom
vädringsvanor och val av inomhustemperatur. Mängden varmvatten och hushållsel
påverkas däremot i betydligt högre grad av brukarens beteende.71
Energi motsvarnade 17 300 kWh användes i genomsnitt per småhus i Sverige, för
uppvärmning och vatten år 2011 (exklusive hushållsel). I de svenska småhusen är de
vanligaste uppvärmningssätten elvärme, direktvekande eller vattenburen
uppvärmning. 25 % av småhusen i Sverige (ca 481 000 stycken) hade enbart
eluppvärmning, 2011.72
Det finns som mål att minska energianvändningen i byggnader i Sverige med 20 %
till år 2020 och 50 % till år 2050. Både tekniska förändringar och förändringar i
beteende krävs för att minska påverkan på klimatet från bostäder. 73
I tabell 8 visas genomsnittlig energianvändning för uppvärmning av småhus i
Sverige, år 2008, i olika klimatzoner samt olika typer av använda energislag.

71

http://www.sp.se/sv/units/energy/Documents/ETk/BroschyrEnergianvandningihemmetfinalweb.p
df, den 9 maj 2013
72
http://webbshop.cm.se/System/TemplateView.aspx?p=Energimyndigheten&view=default&id=feae
595091d444d295b3ddda322d6282, den 9 maj 2013 ”Energistatistik för småhus 2011)
73
http://www.sp.se/sv/units/energy/Documents/ETk/BroschyrEnergianvandningihemmetfinalweb.p
df, den 9 maj 2013
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Tabell 8: Genomsnittlig energianvändning för uppvärmning av småhus 2008 (kWh/m2) 74

De krav som finns på energieffektivitet i bygglagstiftningarna måste följas vid
nybyggnation.
Sverige är indelat i 3 olika klimatzoner enligt figur 13, där energianvändningen för
uppvärmning, varmvatten, fastighetsenergi och komfortkyl för bostäder maxvärden
visas i tabell 9.

Figur 13: Karta över Sverige, indelat i de 3 klimatzonerna. 75

I Sverige ska byggnader utformas efter de högsta värden enligt tabell 9, om bostaden
har annat uppvärmningssätt än elvärme.

74
75

http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____195063.aspx, den 11 maj 2013
http://www.rockwool.se/v%C3%A4gledning/din+bbr+guide/tre+klimatzoner, den 13 maj 2013

34

En villaleverantörs möjlighet till etablering i Finland
analys av för- och nackdelar
Tabell 9: Högsta värde för byggnadens specifika energianvändning och genomsnittlig
värmekoefficient, efter klimatzoner i Sverige.

Klimatzon
Byggnadens specifika
energianvändning (kWh per
m2 Atemp och år)
Genomsnittlig
värmegenomgångskoefficient
(W/m2 K)

1

2

3

130

110

90

0,40

0,40

0,40

Vid val av någon form av eluppvärmning, så som direktverkande el, elpanna eller
värmepump är kraven på energianvändningen högre:



7.3.1

Klimatzon 1:
Klimatzon 2:
Klimatzon 3:

95 kWh per m2
75 kWh per m2
55 kWh per m2 76

Analys av energiberäkning i Sverige

SP, Sveriges tekniska forskningsinstitut, har på uppdrag av TMF och deras
trähustillverkande medlemmar, utvecklat ett energiberäkningsföretag för att få fram
den specifika energianvändningen på nytillverkade småhus. Bakgrunden till detta
kommer från när Boverket skärpte sina energikrav 2009/2010. 77
I samarbete med Fiskarhedenvillan AB har vi fått tagit del av en energiberäkning på
ett av deras standardhus, som gjorts i TMFs energiberäkningsprogram, se bilaga 4.
För att kunna använda TMFs beräkningsprogram krävs specifik indata, så som







Byggnadens omslutande area
Umedel
Atemp
Tute,medel
Klimatzon
Typ av värmeproduktion/pump och dess indata

Se exempel på indata, bilaga 3.
Med hjälp av ovanstående indata går det med hjälp av TMFs beräkningsprogram ta
reda på husets specifika energianvändning, och ta reda på om detta uppfyller BBRs
krav. Se exempel på detta i bilaga 4. I exemplet går att avläsa den specifika
energianvändningen av huset till 38,8 kWh/m2/år, som uppfyller BBRs krav på 75
kWh/m2/år i klimatzon II. Det går även att avläsa den dimensionerande eleffekten för
uppvärmningen av huset och om detta uppfyller BBRs kravnivå.

76

http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Bygga-nytt-hus/Energideklaration-for-nybyggdahus/, den 12 maj 2013
77
http://www.tmf.se/bransch/trahus/tmfenergi den 24 maj 2014
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8 Konstruktion
8.1 Allmänt
Det finns krav på konstruktionen vid uppförande av en byggnad, där dessa är främst
till för att skydda människor från risker för personskada vid bristande bärförmåga,
stadga och beständighet i bärande konstruktioner. 78

8.2 Finland
I Finlands byggbestämmelsesamling finns miljöministeriets förordning om
tillämpning av eurokod-standarder inom husbyggande. Då dessa eurokod-standarder
tillämpas vid projektering av bärande konstruktioner skall av miljöministeriet
fastställda nationella bilagor iakttas.79
I Finlands byggbestämmelsesamling, kapitel A2 ”Planerare av byggnader och
byggnadsprojekt” står det skrivet i föreskrift 5.4.2 att konstruktionsritningarna och
hållfasthetsberäkningarna skall visa de bärande konstruktionernas hållfasthet och
stabilitet och måttsättningen för byggarbetet. Konstruktionsritningarna skall visa hur
isoleringen av konstruktionerna mot värme (köld), fukt, vatten och vattentryck och
mot buller har lösts. Figuren nedan visar en del av de anvisningar som hör till denna
föreskrift som redogör vad som i allmänhet anges i konstruktionsritningarna. 80
I konstruktionsritningarna anges i allmänhet:


Byggnadens grundläggning

9 Brand

 Bärande
konstruktioner och deras
identifikation,
mått
I Finlands
byggbestämmelsesamling
finns placering
regler om inklusive
konstruktiv
brandsäkerhet
i och
såsom armering,
fastsättning,
förband, håltagning
och förkleningar
kapitel E.detaljer
E1 ”Byggnaders
brandsäkerhet
och anvisningar
2011” kommer
i detta
avsnitt att redogöras, vilka är föreskrifter och anvisningar gällande nybyggnation. I
 Konstruktionerna och deras materialegenskaper vad avser bärighet, ljud,
Sverige inom Boverkets byggregler behandlas regler för brandskydd i kapitel 5. 81 82
värme- (köld-), fukt- och vattenisolering, brandsäkerhet och beständighet
av räcken,
skyddskonstruktioner,
husstegar, takbryggor
Tabell10:Konstruktioner
Överskådlig bild över
innehållet
i Finland och Sveriges byggregelsamlingar,
- de
som
är
viktiga
för
den
personliga
säkerheten.
tjockmarkerade delarna kommer behandlas i kommande kapitel.

o.dyl

78

http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2010/Regelsamling%20BKR%202010.p
df/, den 11 maj 2013
79
http://www.ym.fi/svFI/Markanvandning_och_byggande/Lagstiftning_och_anvisningar/Byggbestammelsesamlingen, den
11 maj 2013
80
Finlands Byggbestämmelsesamling, A2 Planerare av byggnader och byggnadsprojekt, Föreskrifter
och anvisningar 2002
81
Boverkets byggregler, 5 Brandskydd, Föreskrifter och anvisningar 2011
82
Finlands Byggbestämmelsesamling, E1 Konstruktiv brandsäkerhet, Föreskrifter och anvisningar
2011

36

En villaleverantörs möjlighet till etablering i Finland
analys av för- och nackdelar

8.3 Sverige
De svenska konstruktionsreglerna utgörs av eurokoderna och de nationella val i
föreskriftsserien EKS. Från den 2 maj 2011 gäller grundförfattningen BFS 2011:10
EKS8. 83

8.4 Eurokod
Eurokod är ett samlingsnamn för europeiska standarder för beräkningsregler som
används för dimensionering av bärverk.84 Tillämpning av eurokoderna förutsätter att
de olika länderna utarbetar nationella bilagor.85
I en byggnads totala konstruktion är brandklassade konstruktioner väsentliga delar.
Även vid brand måste en byggnads alla system av konstruktioner fungera korrekt,
och varje del av systemet måste skyddas. Annars måste andra konstruktioner
dimensioneras så att de kan ta hand om de laster som den utslagna konstruktionen
tidigare bar upp. 86
För att bestämma bärförmåga för byggnadsdelar och prefabricerade element ska
eurokoder tillämpas, men förutsättningen är att dessa produkter och bärförmågan
deklareras under CE-märket. Eurokoderna följer i detta avseende
byggproduktdirektivet. Produktegenskaperna ska deklareras under CE-märket om
inte bärförmågan deklareras, så att denna kan beräknas enligt eurokod eller annan
nationell metod.87

83

http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/Regler-om-byggande/Konstruktionsregler-EKS/, den 29
april 2013
84
http://www.sis.se/tema/eurokoder/om_eurokoder/, den 29 april 2013
85
http://www.ym.fi/svFI/Markanvandning_och_byggande/Lagstiftning_och_anvisningar/Byggbestammelsesamlingen/Fakta
_om_eurokoder, den 30 april 2013
86
http://www.isover.se/files/Isover_SE/Om_Isover/Kontakta_oss/Broschyrer_Bygg/IsoverBoken%20
200709/konstr_brand.pdf, den 11 maj 2013
87
http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=921, den 11 maj 2013
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9 Brand
9.1 Allmänt
Omkring 6000 bostadsbränder larmas till räddningstjänsten i Sverige varje år och i
Finland inträffar 3500 bostadsbränder årligen. 88
I kapitel E i Finlands byggbestämmelsesamling samt i kapitel 5 i BBR 19 finns regler
gällande brandskydd.
FINLAND

SVERIGE

Finlands
byggbestämmelsesamling

Boverkets byggregler, BBR 19

A Allmän del
B Konstruktioners
hållfasthet
C Isolering
D VVS och
energihushållning

1 Inledning
2 Allmänna regler för byggnader
3 Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och
driftutrymmen
4 Bärförmåga, stadga och beständighet

E Konstruktiv
brandsäkerhet

6 Hygien, hälsa och miljö
7 Bullerskydd
8 Säkerhet vid användning
9 Energihushållning
Bilaga

F Allmän
byggnadsplanering
G Bostadsbyggandet
Eurokoder

5 Brandskydd

88

http://www.if.fi/web/fi/svenska/omif/nyheter/pages/finlandarnaanserbrandriskenvaraliten.aspx,
http://www.brandsakert.se/2011/0121/forskning-ska-f%C3%A5-ner-antalet-bostadsbr%C3%A4nder,
den 5 januari 2014
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9.2 Sammanställning
I detta avsnitt ges en sammanställning av de brandklassificeringsklasser som finns
för både byggnadsdelar och byggnadsvaror i Sverige och Finland. Tabell 13 visar en
kort sammanställning och beskrivning av de brandklassificeringsklasser som finns
för byggnadsdelar, och dess tilläggsbeteckningar, i Sverige och Finland.
Tabell 13: Klassificeringsklasser, byggnadsdelar

Klassificering
byggnadsdelar
R
E
RE

FINLAND

SVERIGE

Bärförmåga
Integritet

EI

Integritet och
isoleringsförmåga

Bärförmåga
Integritet
Bärförmåga och Integritet
(täthet)
Integritet och isolering

REI
EI1 eller EI2

Integritet och
isoleringsförmåga:
- Dörrar och
- Fönster som endast
kan öppnas med
verktyg, nyckel eller
liknande.

EW
Brandmotståndstid (min)

15, 30, 45, 60, 90, 120, 180
eller 240

Bärförmåga, integritet och
isolering
Integritet och isolering för
brandavskiljande fönster eller
för branddörrar

Integritet och begränsad
strålning
15, 30, 45, 60, 90, 120, 180,
240 eller 360

Tabell 14: Tilläggsbeteckningar till byggnadsdelar.

Tilläggsbeteckningar till de
klassificeringsklasser ovan
M
Sa eller Sm
C

FINLAND

SVERIGE

Slaghållfasthet i
brandsituation

Mekanisk påverkan
Brandgastäthet för dörrar
Dörrar med dörrstängare i
någon av klasserna C1-C5

Tabell 15 visar en kort sammanställning och beskrivning av de
brandklassificeringsklasser som finns för byggnadsvaror, och dess
tilläggsbeteckningar, i Sverige och Finland.
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Tabell 15: Klassificeringsklasser, byggnadsdelar.

Klassificeringsklasser
byggnadsvaror
A1 och A1L

FINLAND

SVERIGE

Varor som inte alls
medverkar till brand.

Högsta kravet och kan inte
kombineras med någon
tilläggsklass.

A2 och A2L

Varor vilkas medverkan till
brand är ytterst begränsad.
Varor vilkas medverkan till
brand är mycket begränsad.
Varor som i begränsad
utsträckning medverkar till
brand.
Varor vilkas medverkan till
brand kan godkännas.
Varor vilkas prestanda i
brand kan godkännas.
Varor vilkas prestanda inte
har fastställts.

B och BL
C och CL

D och DL
E och EL
F och FL

Lägsta brandtekniska
klassen.

Tabell 16: Tilläggsbeteckningar till byggnadsvaror.

Tilläggsbeteckningar till de
klassificeringsklasser ovan
s1

FINLAND

SVERIGE

Ytterst ringa rökproduktion.

s2

Ringa rökproduktion.

s3

Rökproduktion uppfyller
varken kraven på s1 eller s2.
Brinnande droppar eller
partiklar förekommer inte.

Byggnadsdelen får avge
mycket begränsad mängd
med brandgaser.
Byggnadsdelen får avge
begränsad mängd med
brandgaser.
Inget krav på begränsad
produktion av brandgaser.
Brinnande droppar eller
partiklar får inte avges från
byggnadsdelen.
Brinnande droppar eller
partiklar får avges i
begränsad mängd.
Inget krav på begränsning av
brinnande droppar eller
partiklar.

d0

d1

Brinnande droppar eller
partiklar slocknar snabbt.

d2

Produktion av brinnande
droppar eller partiklar
uppfyller varken kraven på
d0 eller d1.
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9.3 Finland
9.3.1

Brandklassificering

Byggnader
Byggnader delas in i tre brandklasser.


P1: Bärande konstruktioner i en byggnad som i regel antas bestå brand utan
att kollapsa, och där personantal och byggnadens storlek inte är begränsad.



P2: Bärande konstruktioner i en byggnad i denna klass kan i brandtekniskt
avseende vara på en lägre nivå än för brandklass P1. Det ställs krav på
egenskaper för ytskikt och anordningar som förbättrar brandsäkerheten, och
där personantal och byggnadens storlek är begränsat beroende på
användningssättet.



P3: För bärande konstruktioner i byggnader med denna klass ställs inte några
större krav på brandmotstånd, och säkerhetsnivån uppnås genom att begränsa
antal personer och storleken på byggnaden beroende på användningssättet.

Byggnadsdelar
Byggnadsdelar (bärande och sektionerande) delas in i olika klasser beroende på hur
de motstår brand, där kraven benämns med följande beteckningar: R, E, EI, EI1 och
EI2:





R – Bärförmåga
E - Integritet
EI – Integritet och isoleringsförmåga
EI1 eller EI2 – Integritet och isoleringsförmåga:
 Dörrar och
 Fönster som endast kan öppnas med verktyg, nyckel eller
liknande.

Brandmotståndstiden i minuter: 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180 eller 240.
Byggnadsvaror
Byggnadsvaror i Finland delas in i olika klasser, beroende på hur de medverkar till
uppkomst och spridning av brand samt rökutveckling och bildning av brinnande
droppar. Klasserna för byggnadsvaror, med undantag för golvbeläggningar är A1,
A2, B, C, D, E och F:








A1 – Varor som inte alls medverkar till brand
A2 – Varor vilkas medverkan till brand är ytterst begränsad
B – Varor vilkas medverkan till brand är mycket begränsad
C – Varor som i begränsad utsträckning medverkar till brand
D – Varor vilkas medverkan till brand kan godkännas
E – Varor vilkas prestanda i brand kan godkännas
F – Varor vilkas prestanda inte har fastställts.
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Beteckningarna s1, s2 och s3 utgör klasserna för rökproduktion medan
beteckningarna d0, d1 och d2 utgör klasserna för brinnande droppar:






9.3.2

S1 – Ytterst ringa rökproduktion
S2 – Ringa rökproduktion
S3 – Rökproduktion uppfyller varken kraven på s1 eller s2
D0 – Brinnande droppar eller partiklar förekommer inte
D1 – Brinnande droppar eller partiklar slocknar snabbt
D2 – Produktion av brinnande droppar eller partiklar uppfyller varken kraven
på d0 eller d1.
Brandbelastning

Enligt avsnitt 2.1 i Finland byggbestämmelsesamling, E1 ”Byggnaders
brandsäkerhet”, bestäms brandbelastning i första hand av brandcellens
användningssätt men kan även bestämmas av pålitlig uppskattning eller genom
beräkning. Vid beräkning av brandutveckling beaktas även brandbelastningens
placering, förbränningshastighet och brandegenskaper.
Enligt Finlands byggbestämmelsesamling, avsnitt 2.2 skrivs det att olika
användningssätt indelas i brandbelastningsgrupper enligt brandbelastningens
densitet, där mindre än 600 MJ/m2 avser bostäder samt bilgarage.
9.3.3

Dimensionering baserad på klassificering

Tabell 11 anger klasskrav för konstruktioners bärförmåga. Utgångspunkt för
klasskraven för att säkerställa personsäkerheten och för att begränsa skadorna, är att
byggnader i klass P1 med fler än två våningar inte störtar samman under branden och
avsvalningsfasen. Byggnadernas stomme förutsätts bestå utbränning eller del av
byggnaden utan släckningsåtgärder, vilket beskrivs i anvisningarna i avsnitt 6.2.1 i
del E1 ”Byggnaders brandsäkerhet”. 89

89

Finlands Byggbestämmelsesamling, E1 Konstruktiv brandsäkerhet, Föreskrifter och anvisningar
2011
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Tabell 11: Klasskrav för konstruktioners bärförmåga.

P1
Typ av byggnad

Byggnad med högst 2
våningar, i allmänhet
- Om byggnadens
isoleringar inte är
minst av klass
A2-s1, d0
Byggnad med 3-8 våningar,
i allmänhet
Bostad med 3-8 våningar
- Våningar
-

Källarvåningar

Brandklass för byggnad
P2

P3

Brandbelastning
MJ/m2
Under 600

Brandbelastning
MJ/m2
Under 600

Brandbelastning
MJ/m2
Under 600

R 60*

R 30

-

R 60

R 30

-

R 60

Inte möjligt

Inte möjligt

R 60

R 60*

Inte möjligt

R 60

R 60

Inte möjligt

* byggnadens isoleringar ska utföras i byggnadsvara av minst klass A2-s1, d0.
bärande konstruktioner ska utföras i byggnadsvara
av minst klass A2-s1, d0.
- inget klasskrav

9.3.4

Brandskyddskrav

Övergripande krav
Alla byggnader i Finland som uppförs måste utformas och byggas enligt de
byggnormer och byggregler som finns. För att på lämpligt sätt kunna uppföra
byggnader måste alla aktörer ha nödvändig kompetens och ha tillgång till
kvalificerad personal, där kompetensen bedöms enligt avsedd användning av
byggnaden och utrymmen i denna;
konstruktion, utformning, miljökrav, brandbelastning, beräknings- och
dimensioneringsmetoder, mm. För att styra ett byggnadsarbete behövs behörighet
som beror på eventuella speciella metoder och byggförutsättningar som används,
medan det för dimensionering och förvaltning istället klassas i kravklasser för att
kunna specificera den lägsta behörigheten. För alla byggnadsarbeten som utförs
måste bygglov beviljas från den lokala byggnadsövervakningsmyndigheten.
Kommunstyrelsens brand- och hälsovårdsmyndighet lämnar vanligtvis sin åsikt om
ansökan. Anslutning av service till byggnaden, såsom elektricitet,
telekommunikation, vattentillgång och avlopp, måste även beviljas.
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Tekniska krav
Kraven i de tekniska bestämmelserna, vilka är obligatoriska och kan bara ändras om
de blir godkända från de lokala byggnadsmyndigheterna, är baserade på väsentliga
funktionskrav för:
o Säkerhet för de boende,
o

Uppkomst och spridning av brand och rök,

o

Brandsäkerhet för bärverk och

o

Säkerhet för räddningsmanskapet.

I boken ”Brandsäkra trähus 3”, avsnitt 2.2.3.3 skrivs det att man kan kontrollera om
dessa krav har uppfyllts genom två sätt:
o

Brandkravet anses uppfyllt om byggnaden har utformats och byggts enligt
brandklasserna och de sifferkriterier som specificeras av bestämmelser
och vägledningar.

o

Brandkravet anses uppfyllt även då byggnaden har utformats och byggts
enligt brandscenarier för dimensionering, som kan uppstå i byggnaden.
Om detta krav har uppfyllts fastställs från fall till fall beroende på
byggnadens egenskaper och användning.

Användning av trä i byggnader
Träanvändningen har fått nya möjligheter när byggreglerna om ”Byggnaders
brandsäkerhet” i Finlands byggbestämmelsesamling uppdaterades 2011:
-

Bärande stomme i trä får användas i byggnader upp till åtta våningar som har
installerade sprinklers.

-

Invändig beklädnad i trä får användas i hus med trästomme (åtta våningar)
med installerade sprinklers.

-

Utvändig beklädnad i trä får användas i byggnader upp till fyra våningar som
har obrännbar stomme och i byggnader upp till åtta våningar som har
installerande sprinklers (utom bottenplan och nära utgången).

Ett nytt våningsplan kan dessutom byggas med trästomme och med trä som in-och
utvändig beklädnad i befintliga byggnader med obrännbar stomme och högst sju
våningar.
Byggnader med högst två våningar bestående av bärande träkonstruktion kan
användas i alla brandklasser. Bostadshus och kontorsbyggnader i brandklass P2 får
maximalt byggas i åtta plan och byggnader som består av mer än två våningar måste
förses med sprinklers. 90 Tabell 12 summerar kraven på ytskikt i bostadshus.

90

SP Trä, Brandsäkra trähus 3
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Tabell 12: Krav på ytskikt i bostadshus.

Byggnadens användning
Bostadshus
1)
2)

Brandklass för byggnad
P1
P2
Obrännbar stomme
Trästomme
> 2 våningar
≤ 8 våningar1)
D-s2,d2
B-s1,d02)

P3
Trästomme
≤ 2 våningar
D-s2,d2

8 våningar för bostadshus och kontor, annars max 2 våningar
D-s2,d2 om byggnaden är utrustad med sprinklers

Skydd mot brandspridning till andra byggnader
Mellan byggnaderna är grundkravet ett avstånd på 8 meter. Skulle avståndet vara
mindre än 8 meter måste man garantera begränsad brandspridning genom
brandteknisk dimensionering. Det kan vara en EI-klassad brandvägg eller så ställer
man brandtekniska krav på ytterväggarnas yta. Om en byggnad uppförs så nära en
annan byggnad att spridning av brand är uppenbar, eller om den sammanbyggs med
en annan byggnad, skall brandmur användas, enligt 9.2.1 i Finland
Byggbestämmelsesamling, E1 ”Byggnaders brandsäkerhet”.91

9.4 Sverige
9.4.1

Brandklassificering

Byggnader
I Sverige delas byggnader in i fyra byggnadsklasser: Br0, Br1, Br2 och Br3 utifrån
skyddsbehovet. Småhus med högst tre våningsplan kan utformas i lägst
byggnadsklass Br2, enligt 5:22 i Boverkets byggregler, kapitel 5 ”Brandskydd”.
Byggnadsdelar
Byggnadsdelar i Sverige delas in i olika klasser beroende på funktion, där kraven
benämns med följande beteckningar: R, RE, REI, E, EI, EI1, EI2 och EW:








R – Bärförmåga
RE – Bärförmåga och Integritet (täthet)
REI – Bärförmåga, Integritet och Isolering
E – Integritet
EI – Integritet och Isolering
EI1 eller EI2 – Integritet och isolering för brandavskiljande fönster och dörrar
EW – Integritet och begränsad strålning

Dessa beteckningar följs av ett tidskrav: 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 eller 360
min.
Klasserna kan även kombineras med tilläggsbeteckningarna M, Sa eller Sm, och C:




M – Mekanisk påverkan
Sa eller Sm – Brandgastäthet för dörrar
C – Dörrar med dörrstängare i någon av klasserna C1-C5,

91

Finlands Byggbestämmelsesamling, E1 Konstruktiv brandsäkerhet, Föreskrifter och anvisningar
2011
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Därutöver används klassbeteckningar A1, A2, B, C, D och E för material,
beklädnader och ytskikt där beteckningarna med index L (A1L, A2L, BL, CL, DL och
EL) avser material för rör. Klass A1 är det högsta kravet och kan inte kombineras
med någon tilläggsklass, medan klasserna A2, B, C och D alltid kombineras med
någon av tilläggsklasserna s1, s2, s3, d0, d1 eller d2. Beteckningarna s1, s2 och s3
utgör klasserna mängden av brandgaser, medan beteckningarna d0, d1 och d2 utgör
klasserna för brinnande droppar eller partiklar:







S1 – Byggnadsdelen får avge mycket begränsad mäng med brandgaser
S2 - Byggnadsdelen får avge begränsad mängd med brandgaser
S3- Inget krav på begränsad produktion av brandgaser
D0 – Brinnande droppar eller partiklar får byggnadsdelar
D1 – Brinnande droppar eller partiklar får avges i begränsad mängd
D2 – Inget krav på begränsning av brinnande droppar eller partiklar

Verksamhetsklasser
Byggnaders utrymmen ska delas in i verksamhetsklasser utifrån avsedd verksamhet.
Denna indelning beror dels på om personerna kan utrymma på egen hand och till
vilken utsträckning personerna har kännedom om byggnaden och dess
utrymningsmöjligheter. Det finns sex verksamhetsklasser varav verksamhetsklass tre
omfattar småhus, bostäder i flerbostadshus, fritidsbostäder, mm.
”Verksamhetsklassen omfattar bostäder där det vistas personer som kan förväntas ha
god lokalkännedom, som har förutsättningar att själva sätta sig i säkerhet och som
inte kan förväntas vara vakna” vilket skrivs i BBR, avsnitt 5:213.
Det finns särskilda krav för de olika verksamhetsklasserna, där bostäder i
verksamhetsklass tre ska förses med anordningar för tidig upptäckt och varning i
händelse av brand, vilket bör utgöras av brandvarnare. Bostadsrum i
verksamhetsklass tre som befinner sig i byggnader med byggnadsklass Br2 eller Br3
ska kunna utrymmas utan hjälp av räddningstjänsten.
9.4.2

Skydd mot uppkomst av brand

Det står skrivet i avsnitt 5:41 i Boverkets byggregler att byggnader och fasta
installationer ska utformas med tillfredställande skydd mot uppkomst av brand.
Temperaturen på ytan av närbelägna byggnadsdelar och fast inredning av brännbart
material får inte bli så hög att materialet kan antända.
Uppvärmningsanordningar såsom eldstäder och kaminer ska, utöver det som står
skrivet ovan, utformas så att skydd mot annan fara begränsas.
Avsnitt 5:425 behandlar skorstenar och beskriver att skorstenar samt rök- och
avgaskanaler ska placeras och utformas så att närliggande byggnadsdelar och fasta
installationer inte kan antändas. Skorstenar samt rök- och avgaskanaler, inklusive
isolering och omgivande schakt, får inte ha en yttemperatur som överstiger 100
grader när den anslutna anordningen drivs med högsta effekt. Rök- och avgaskanaler
ska utformas med hänsyn till genomströmning. Tvärsnittsarean i en kanal, som
fungerar genom naturligt drag, ska utformas med hänsyn till den eldstad som kanalen
anslutas med, eldstadens värmeeffekt, det bränsle som ska användas samt kanalens
höjd.
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9.4.3 Skydd mot brandspridning till andra byggnader
Avståndet mellan småhus och även mellan byggnader med högst två våningsplan och
som endast innehåller verksamhetsklass 1 eller 3, bör vara minst 8 meter men kan
vara mindre om de uppförs enligt figur 15 vilken är tagen ur avsnitt 5:611 i BBR
19.92

Figur 15: Kombination av ytterväggar och skyddsavstånd.

9.4.4

Brandskyddskrav

Övergripande krav
Regler för nybyggnader och ändringar/ombyggnader utfärdas av boverket. Regler om
brandskydd i befintliga byggnader ansvarar myndigheten för samhällsskydd och
beredskap för. De som ansvarar för att reglerna följs är byggherren, fastighetsägare
och nyttjanderättshavare, och de som ansvarar för uppsikten av brandskyddet är
kommunen genom byggnadsnämnd och räddningstjänst.

92

Boverkets byggregler, 5 Brandskydd, Föreskrifter och anvisningar 2011
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Tekniska krav
Byggregler från boverket uttrycks som funktionskrav. Dessa krav kan uppfyllas på
två sätt:
o

Förenklad dimensionering:
Dessa anges i de allmänna råden i BBR och består av acceptabla
lösningar.

o

Analytisk dimensionering:
Måste tillämpas om skiljaktigheter görs från förenklad dimensionering.
För byggnader med mer än 16 våningar måste analytisk dimensionering
alltid tillämpas.

Användning av trä i byggnader
Bärande konstruktioner av trä kan användas om kraven för bärförmåga vid brand och
avskiljande förmåga uppfylls.
Kravet på fasader i tvåvåningsbyggnader och småhus för klass Br1 (vanligen minst
tre våningsplan) är D-s2,d2. Inomhus är kraven B-s1,d0 för tak och C-s2,d0 för
väggar. 93

93

SP Trä, Brandsäkra trähus 3
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10 Våtrum
10.1 Allmänt
Våtrum, vattentäthet och ytterväggar påverkas av vilka våtrumsprodukter som
används och även hur väggarna är uppbyggda. Erfarenhet av tidigare fuktskador
ligger till grund för de krav som finns i Finlands respektive Sveriges byggregler. 94
I kapitel C i Finlands byggbestämmelsesamling samt i kapitel 6 i BBR 19 finns
regler gällande fukt. Utöver det som står i respektive regelsamling finns även olika
branschregler gällande våtrum i båda länderna.
Tabell 17: Överskådlig bild över innehållet i Finland och Sveriges byggregelsamlingar, - de
tjockmarkerade delarna kommer behandlas i kommande kapitel.

FINLAND

SVERIGE

Finlands byggbestämmelsesamling

Boverkets byggregler, BBR 19

A Allmän del
B Konstruktioners hållfasthet

1 Inledning
2 Allmänna regler för byggnader
3 Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och
driftutrymmen

C Isolering
1. Allmänt
2. Dränering av byggnadsgrunden
3. Byggnadens bottenbjälklag
4. Väggkonstruktioner som vetter mot det fria
5. Väggkonstruktioner mot mark och väggars
anslutning till konstruktion på mark
6. Yttertak och översta bjälklag
7. Våtrum
8. Anläggningar och rörledningar

D VVS och energihushållning
E Konstruktiv brandsäkerhet
F Allmän byggnadsplanering
G Bostadsbyggandet
Eurokoder

4 Bärförmåga, stadga och beständighet
5 Brandskydd

6 Hygien, hälsa och miljö
6:1 Allmänt
6:2 Luft
6:3 Ljus
6:4 Termiskt klimat
6:5 Fukt
6:6 Vatten och avlopp
6:7 Utsläpp till omgivningen
6:8 Skydd mot skadedjur
6:9 Krav på hygien, hälsa och miljö vid ändring av byggnader

7 Bullerskydd
8 Säkerhet vid användning
9 Energihushållning
Bilaga

94

SP, Harmonisering av de nordiska ländernas träbyggregler, 2008

49

En villaleverantörs möjlighet till etablering i Finland
analys av för- och nackdelar

10.2 Sammanställning
Allmänt

Konstruktionen

Vattenisolering

Kant på golvets
vattenisolering

Golvets lutning

FINLAND
Byggnaden skall projekteras och
utföras så att den inte medför
hygien- eller hälsorisk för dess
brukare eller grannar på grund av
fuktanhopning i byggnadsdelar
eller på inre ytor. Dessa
byggnadens egenskaper skall
bibehållas genom normalt underhåll
under hela den ekonomiskt rimliga
brukstiden.
Våtrummens konstruktioner och
avrinningen skall planeras så att
vatten inte kommer åt att rinna eller
förflyttas som kapillärströmning in
i omgivande konstruktioner och
rum.
Våtrummets golvbeläggning och
väggbeklädnad skall fungera som
vattenisolering eller också skall en
separat vattenisolering läggas i
väggen bakom beklädnaden.
Kanten på golvets vattenisolering
rekommenderas att lyfta 100 mm
längs väggen ovanför golvytan.
Man bör undvika att placera fogar
på de våtaste ställena av
våtrummet.
Golvets lutning skall vara minst
1:100. Vatteninstallationer och
golvbrun placeras så att vatten inte
kan rinna från våtrummets golv till
andra utrymmen.

SVERIGE
Byggnader ska utformas
så att fukt inte orsakar
skador, elak lukt eller
hygieniska olägenheter och
mikrobiell tillväxt som kan
påverka människors hälsa.

Byggnader ska utformas
så att varken
konstruktionen eller
utrymmen i byggnaden
kan skadas av fukt.
Golv, väggar och tak som
kan utsättas för
vattenstänk, våtrengöring,
kondensvatten eller hög
luftfuktighet ska ha ett
vattenavvisande ytskikt.

I anslutning till
golvbrunnen bör
golvanslutningen i
duschdelen eller
motsvarande vara minst
1:150 för att säkerställa
avrinning och högst 1:50
för att minska risken för
olycksfall. Övriga golvytor
bör luta mot golvavlopp.
Hänsyn bör tas till
eventuella deformationer
hos bjälklag.
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10.3 Finland
I jämförelse med övriga norden har Finland färre vattenskador per tusen invånare,
men anledningen till detta är oklart. 95I Finlands byggbestämmelsesamling finns
regler för fukt i kapitel C2. Kapitel C2 i Finlands byggbestämmelsesamling ”Fukt, Föreskrifter och anvisningar 1998”, trädde i kraft den 1 januari 1999. Dessa
föreskrifter och anvisningar ersatte föreskrifterna om vatten- och fuktisolering som
utfärdades den 12 november 1975. 96
10.3.1 Finlands byggbestämmelsesamling
I avsnitt 1.2.1 i Finlands byggbestämmelsesamling, del C2, står följande föreskrift
angiven:
1.2.1
”Byggnaden skall projekteras och utföras så att den inte medför hygien- eller hälsorisk för
dess brukare eller grannar på grund av fuktanhopning i byggnadsdelar eller på inre ytor.
Dessa byggnadens egenskaper skall bibehållas genom normalt underhåll under hela den
ekonomiskt rimliga brukstiden.”

Följande avsnitt ur kapitel C2 i Finlands byggbestämmelsesamling kommer att
behandlas:



Avsnitt 4, Väggkonstruktioner som vetter mot det fria
Avsnitt 7, Våtrum

Avsnitt 4
I Finlands byggbestämmelsesamling, del C2, innehåller avsnitt 4,
Väggkonstruktioner som vetter mot det fria, har följande avsnittsindelning:




Ytterväggens konstruktion
Ytbeklädnad
Fönster och dörrar

Föreskrifter
4.1.1

95
96

Anvisningar

Ånggenomgångsmotstånd och 4.1.1.1 Om väggkonstruktionen kan
lufttäthet i ytterväggen och
släppa igenom skadliga
dess olika skikt samt
mängder vattenånga eller luft
konstruktioner som ansluter till
som förekommer i rummet,
ytterväggen och fogar i
skall väggens ång- och
ytterväggen skall vara sådana
lufttäthet säkras genom att man
att fukthalten i väggen inte blir
i konstruktionen på
skadlig på grund av
ändamålsenliga ställen
inneluftens vattenångdiffusion
installerar materialtätskikt som
eller konvektion. Både
fungerar som ångspärr, luftspärr
byggfukt och vatten som
och vindskydd.
tillfälligt tränger in i väggen
4.1.1.2 Ånggenomgångsmotståndet på
från ut- eller insidan skall
materialskiktet som finns på
kunna avgå utan att medföra
den varma sidan av den
skada eller hälsorisk.
öppenporiga värmeisoleringen
skall vara minst fem gånger så

SP, Harmonisering av de nordiska ländernas träbyggregler, 2008
Finlands byggbestämmelsesamling, C2 Fukt, föreskrifter och anvisningar 1998
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4.1.2

Fogar, kanter och
genomföringspunkter i
luftspärrar och ångspärrar som
fungerar som luftspärrar skall
tätas omsorgsfullt.

4.2.1

Väggkonstruktioner skall
projekteras och utföras så att
vatten inte kan tränga in
bakom ytbeklädnad eller också
skall beklädnaden projekteras
så att vatten och fukt som
tränger in bakom den kan
avdunsta utan att skada
konstruktionerna. Baksidan av
beklädnaden skall ventileras
om fukten inte annars kan ta
sig ut.

stort som
ånggenomgångsmotståndet på
materialskiktet som finns på
den kalla sidan. I annat fall
läggs en separat ångspärr till
väggkonstruktionen på den
varma sidan av
värmeisoleringen. Undantag
kan göras om man på basis av
erfarenhet eller med provningar
har kunnat påvisa att
konstruktionen är fukttekniskt
funktionssäker.
4.1.1.3 I ytterväggar som är utrustade
med ventilationsspalt installeras
ett separat vindskydd på den
kalla sidan av värmeisolering
som släpper igenom luft bra,
eller på ett ändamålsenligt ställe
inuti isoleringen. Vindskyddets
ånggenomgångsmotstånd skall
vara tillräckligt litet för att
vattenånga, byggfukt och
tillräckliga fuktbelastningar
som tränger igenom från
insidan skall kunna torka utan
att orsaka skada.
4.1.2.1 Luftspärrar likaväl som
vindskydd skall vara täta vid
fönster- och dörrkarmar samt i
anslutningar mellan väggar och
översta bjälklag, mellersta
bjälklag och bottenbjälklag.
Genomföringar i luftspärren,
såsom ventilationsöppningar,
eldosor, rör osv., skall tätas
ordentligt.
4.2.1.1 Fukt som kan avdunsta och som
har trängt in bakom en murad
ytbeläggning skall ventileras ut
mot det fria via en minst 30 mm
bred ventilationsspalt och
rinnande vatten skall avledas
till utsidan. Trästommen och
ventilationsspalten skall inte stå
i direkt kontakt med varandra
utan avskiljas med ett
vindskydd eller värmeisolering
ytter om stommen. Vatten som
har trängt in bakom
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ytbeläggning av tegel skall
ledas bort vid tegelväggens
nedre kant, vid fönster- och
dörröppningar samt vid behov
också vid mellersta bjälklaget
t.ex. med hjälp membranremsor
av bitumen och öppna fogar
eller på annat motsvarande sätt,
så att väggkonstruktionens
nedre kant in mot
ventilationsspalten inte hindras
att torka.
4.2.1.2 Fukt som tränger in bakom
bräd- eller skivfodringen skall
ventileras genom en enhetlig
luftspalt ut mot det fria.
Ventilationsspalten skall helst
vara vertikal och öppen vid
ändarna eller kanterna. Det
gäller också de
ventilationsspalter som finns i
anslutning till fönster- och
dörröppningar.
Ventilationsspalten kan göras
enhetlig genom kryssribbning.
4.2.1.3 Om den vertikala
ventilationsspalten av
brandsäkerhetsskäl måste
avbrytas, skall ventilationen
anordnas separat för varje
våning.
Förklaring: Då ventilationen av ytterväggar planeras skall också
brandsäkerhetssynpunkter beaktas. Om dessa finns föreskrifter och anvisningar i
del E1 – Byggnadens brandsäkerhet, i Finlands byggbestämmelsesamling.
4.3.1 Fönster och dörrar skall vara
tillräckligt täta mot läckande
luft och vatten som kan tränga
in utifrån.
4.3.2 Fönster, dörrar,
4.3.2.1 Utskjutande delar av
ventilationsanläggningar samt
ytterväggen och anordningar
anslutande tak- och
som är fästa i väggen o.d. skall
balkongkonstruktioner och
projekteras och installeras så att
fogarna mot ytterväggar skall
regnvatten varken kan stänka
projekteras och utföras så att
skadligt mot väggarna eller
inget regnvatten eller snö kan
rinna utmed väggarna.
tränga in och ingen fukt samlas
i väggkonstruktionerna.
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Avsnitt 7
I Finlands byggbestämmelsesamling, del C2, innehåller avsnitt 7, Våtrum, följande
avsnittsindelningar:




Principer för utförande av våtrum
Golv- och väggbeläggningar
Golvets lutning och genomföringar 97

Föreskrifter
7.1.1

7.2.1

7.2.2

7.2.3

97

Anvisningar

Våtrummens konstruktioner och 7.1.1.1 Bottensyllen i en träregelvägg som
avrinningen skall planeras och
byggs i våtrum på betongplatta eller
utföras så att vatten inte
botten- och mellanbjälklag av betong
kommer åt att rinna eller
skall höjas ovanför plattan så att
förflyttas som kapillärströmning
trädelar inte lämnas i
in i omgivande konstruktioner
betonggjutningen och trädelarna
och rum.
avskiljs från stenkonstruktionen med
ett fuktbrytande skikt såsom
membran av bitumen.
Våtrummets golvbeläggning
7.2.1.1 I duschutrymmen rekommenderas
och väggbeklädnad skall
duschskåp eller- vägg som delvis
fungera som vattenisolering
hindrar vattnet från att stänka på
eller också skall en separat
väggar och golv.
vattenisolering läggas i väggen
7.2.1.2 I våtrum rekommenderas
bakom beklädnaden.
golvuppvärmning som är ansluten till
värmesystemet och kan användas
separat.
7.2.1.3 Om man använder träbeklädnad i tak
och på väggar i våtrum, skall man
lämna en luftspalt bakom
beklädnaden som i kanterna är öppen
in mot rummet.
Vattenisoleringar och fogar i
dem skall vara tillräckligt sega
för att bestå de påfrestningarna
de utsätts för under byggtiden
och tål de rörelser som uppstår
då rummet är i bruk.
Golvbeläggningarna som
7.2.3.1 Kanten på golvets vattenisolering
fungerar som vattenisolering i
rekommenderas att lyftas minst 100
våtrum eller vattenisoleringar
mm längs med väggen ovanför
som finns under
golvytan. Man bör undvika att
golvbeläggningen skall sträckas
placera fogar på de våtaste ställena av
tillräckligt högt upp längs
våtrummet.
väggarna och fogas vattentätt
7.2.3.2 Vattenisolering på väggen läggs så
mot väggens vattenisolering så
att den överlappar golvets
att vattnet hindras från att
vattenisolering eller också skall
tränga in i vägg- och
vattenisoleringarna bilda en
golvkonstruktionerna.
kontinuerlig foglös konstruktion så

Finlands Byggbestämmelsesamling, C2 Fukt, Föreskrifter och anvisningar 1998
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att vattnet som rinner längs väggen
inte kan tränga in bakom golvets
vattenisolering.
Förklaring: Anvisningar om utrustning av rum med golvavlopp finns i Finlands
Byggbestämmelsesamling del D1 – Fastigheters vatten – och avloppsinstallationer.
7.3.1 Lutningen på golvet skall vara
7.3.1.1 Golvbrunnar skall fästas vid
sådant att vattnet utan hinder
underlaget så att de är fasta.
rinner ner i golvbrunnen. Fogen 7.3.1.2 Golvets lutning skall vara minst
mellan vattenisolering och
1:100. Vatteninstallationer och
golvbrunn skall vara så tät att
golvbrunnar placeras så att vatten inte
vattnet inte kommer in i
kan rinna från våtrummets golv till
konstruktionerna som finns
andra utrymmen.
under vattenisoleringen, inte ens 7.3.1.3 I våtrummets golv får utföras endast
i sådana fall då vattenytan i
genomföringar som behövs för
brunnen stiger ovanför fogen.
avlopp.
7.3.1.4 Genomföringar i väggens
vattenisolering skall undvikas på
sådana ställen där vatten stänker
omkring.
Trots att det är anvisningar finns en del SKALL med i dessa!?
10.3.2 Branschregler

Det finns branschregler gällande våtrum och våtrumsutrymmen i Finland. Exempel
på dessa är RT 84-10759 och RT 91-10468. RT 84-10759 gällande badrum, är en
broschyr som innehåller vägledande information om våtrummets strukturella
uppbyggnad vid nybyggnation. RT 91-10468 gällande bastu, innehåller bland annat
förslag på strukturella uppbyggnader och byggkomponenter för en bastu.
Dessa anvisningar finns enbart på finska och vi kommer inte behandla dessa närmare
i denna rapport. 98

10.4 Sverige
I Boverkets byggregler finns regler för fukt i del 6 ”Hygien, hälsa och miljö”, avsnitt
6:5 ”Fukt”. Förseskrifter och allmänna råd i boverkets byggregler avsnitt 6:5 ”Fukt”
handlar om en byggnads utformning så att fukt inte orsakar elak lukt, skador och
hygieniska olägenheter och mikrobiell tillväxt som kan ha påverkan på människors
hälsa.99
10.4.1 BBR
Samhällets minimikrav på byggandet av våtrum anges av boverkets byggregler, för
att undvika fuktskador. BBR innehåller funktionskrav men visar inga tekniska
lösningar. Det finns branschorganisationer som utformar detaljerade regler som ska
följas av företag med deras behörighet. Dessa regler är framtagna för att uppfylla
Boverkets byggregler, samt de egna kraven.100

98

Johan Nordström, Snickare Finland
http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/Bygga-andra-och-underhalla/Inomhusmiljo/Fukt-ibyggnader/, den 4 april 2013
100
http://www.boverket.se/Kontakta-oss/Fragor-och-svar/Boverkets-byggregler-BBR/Avsnitt-6Hygien-halsa-och-miljo/Om-badrum/Badrum---Regler/, den 4 mars 2013
99
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I BBR ställs krav på följande egenskaper gällande våtrumsområdet:


Vattentäthet



Beständighet mot alkali från betong och bruk



Beständighet mot vatten



Beständighet mot temperaturvariationer



Beständighet mot rörelse i underlaget



Tillräckligt stort vattenånggenomgångsmotstånd



Vattentäthet hos fogar



Vattentäthet hos anslutningar



Vattentäthet hos infästningar



Vattentäthet hos genomföringar



Rengörbarhet101

Föreskrifter

Anvisningar

6:51

Kraven i avsnitt 6:5 bör i
projekteringsskedet verifieras med hjälp
av fuktsäkerhetsprojektering. Även
åtgärder i andra skeden i byggprocessen
påverkar fuktsäkerheten.

Byggnader ska utformas så att
fukt inte orsakar skador, elak
lukt eller hygieniska
olägenheter och mikrobiell
tillväxt som kan påverka
människors hälsa.

Byggnader, byggprodukter och
byggmaterial bör under byggtiden
skyddas mot fukt och mot smuts. Kontroll
av att material inte har fuktskadats under
byggtiden bör ske genom besiktningar,
mätningar eller analyser som
dokumenteras. Uppgifter om hur
fuktsäkerhet kan kontrollers under
byggtiden finns bl.a. i Byggutbildarnas
skrift Bygg- och konstrollteknik för
småhus.
Utförandet av byggnadsdelar och
byggnadsdetaljer som har betydelse för
den framtida fuktsäkerheten bör
dokumenteras.

6:52

101

Vid bestämning av högsta
Vid bestämning av kritiska fukttillstånd
tillåtna fukttillstånd ska
för ett material kan hänsyn behöva tas till
kritiska fukttillstånd användas
- När tillväxt av mögel och
varvid hänsyn tas till osäkerhet
bakterier börjar,
i beräkningsmodell,

http://www.sp.se/sv/index/services/materialsforwetareas/sidor/default.aspx, den 4 mars 2013
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6:53

ingångsparametrar (t.ex.
materialdata) eller
mätmetoder.

-

När oacceptabla kemiska och
elektrokemiska reaktioner sker,

-

När oacceptabla fuktrörelser sker,

För material och materialytor,
där mögel och bakterier kan
växa, ska väl undersökta och
dokumenterade kritiska
fukttillstånd användas. Vid
bestämning av ett materials
kritiska fukttillstånd ska
hänsyntas till eventuell
nedsmutsning av materialet.
Om det kritiska fukttillståndet
för ett material inte är väl
undersökt och dokumenterat
ska en relativ fuktighet (RF)
på 75 % användas som kritiskt
fukttillstånd.

-

När transportprocesser för fukt,
joner och andra vattenlösliga
ämnen påverkas i oacceptabel
omfattning,

-

Förändringar av mekaniska
egenskaper,

-

Förändringar av termiska
egenskaper,

-

Angrepp av rötsvamp, och

-

Angrepp av virkesförstörande
insekter

Byggnader ska utformas så att
varken konstruktionen eller
utrymmen i byggnaden kan
skadas av fukt.
Fukttillståndet i en
byggnadsdel ska inte
överskrida det högsta tillåtna
fukttillståndet om det inte är
orimligt med hänsyn till
byggnadsdelens avsedda
användning. Fukttillståndet ka
beräknas utifrån de mest
ogynnsamma
förutsättningarna.

De kritiska fukttillstånden för olika
material är inte i detalj kända. Uppgifter
om kritiska fukttillstånd kan normalt fås
av materialtillverkare eller importör.
Vid en fuktsäkerhetsprojektering bör
hänsyn tas till de kombinationer av
material som ingår i byggnadsdelen. Detta
för att fukttillståndet i material och i
materialgränser inte på ett oförutsägbart
sätt ska kunna överskrida det kritiska
fukttillståndet under så lång tid att skador
kan uppstå.
Det kan ibland ta långt tid för en
byggnadsdel eller konstruktionsdetalj att
bli fuktig. Detta bör beaktas då man
jämför det beräknade eller uppskattade
fukttillståndet med det högsta tillåtna
fukttillståndet.
För väggar med regnskydd och
bakomliggande ventilerad luftspalt gäller
inte kravet på högsta tillåtna fukttillstånd
för påväxt av mögel och bakterier för
själva regnskyddet.
Vid bedömning av fukttillståndet, såväl
under byggtiden som i den färdiga
byggnaden, bör hänsyn tas till
förekommande fuktkällor
(fuktbelastning). Fuktbelastningens
storlek, varaktighet och frekvens bestäms
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utifrån lokala förhållanden. Följande
fuktkällor kan förekomma:
1. Nederbörd
2. Luftfukt, utomhus och inomhus.
3. Vatten i marken (vätskefas och
ångfas) samt på mark.
4. Byggfukt.
5. Vatten från installationer m.m.
6. Fukt i samband med rengöring.
Ytterliggare uppgifter om fuktbelastning
finns i Byggtjänsts handbok Fukthandbok
– praktik och teori, avsnitt 51.
6:531

För att undvika skador på grund
av fuktkonvektion bör
byggnadens klimatskiljande
delar ha så god lufttäthet som
möjligt. I de flesta byggnader är
risken för fuktkonvektion störst i
byggnadens övre delar, dvs. där
det kan råda invändigt övertryck.
Särskild omsorg att åstadkomma
lufttäthet bör iakttas vid höga
fuktbelastningar som i badhus
eller vid särskilt stora
temperaturskillnader.
Lufttätheten kan påverka
fukttillståndet, den termiska
komforten, ventilationen samt
byggnadens värmeförluster.
Metod för bestämning av
luftläckage finns i SS-EN 13829.
Vid bestämning av luftläckaget
bör även undersökas om
luftläckaget är koncentrerat till
någon byggnadsdel. Om så är
fallet kan risk finnas för
fuktskador.

6:5324

Fasadbeklädnader av träpaneler, skivor
och dylikt samt skalmurar bör anordnas så
at utifrån kommande fukt inte kan nå
fuktkänsliga byggnadsdelar. Detsamma
gäller för fönster, dörrar, infästningar,
ventilationsanordningar, fogar och andra
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detaljer som går igenom eller ansluter mot
väggen.
Väggar av material med byggfukt, och
mot vilka väggfasta fuktkänsliga
inredningar m.m. monteras, bör ges
möjlighet att tork ut eller så bör de
fuktkänsliga delarna av inredningen
skyddas.
Avståndet mellan markytan och
underkant fuktkänsliga fasader bör vara
minst 20 cm så att regnstänk inte gör
fasaden fuktig eller smutsar ned denna.
6:5331

6:5332

Golv och väggar som kommer
att utsättas för vattenspolning,
vattenspill eller utläckande
vatten ska ha ett vattentätt
skikt som hindrar fukt att
komma i kontakt med
byggnadsdelar och utrymmen
som inte tål fukt. Vattentäta
skikt ska vara beständiga mot
alkalitet från betong och bruk,
vatten, temperaturvariationer
och rörelser i underlaget samt
ha tillräckligt stort
ånggenomgångsmotstånd.
Vattentäta skikt ska även tåla
vibrationer från normal
utrustning i utrymmet. Fogar,
anslutningar, infästningar och
genomföringar i vattentäta
skikt ska vara vattentäta.

Om ett fuktkänsligt material placeras
mellan två täta material, exempelvis
mellan en ångspärr och ett vattentätt skikt,
bör verifiering ske, t.ex. med
fuktsäkerhetsprojektering, av att det
högsta tillåtna fukttillståndet för
materialet inte överskrids.

Golv, väggar och tak som kan
utsättas för vattenstänk,
våtrengöring, kondensvatten
eller hög luftfuktighet ska ha
ett vattenavvisande ytskikt.

Om ett fuktkänsligt material placeras
mellan två täta material, exempelvis
mellan en ångspärr och ett tätt
vattenavvisande ytskikt, bör verifiering
ske av att högsta tillåtna fukttillstånd för
materialet inte överskrids.

Ånggenomgångsmotståndet hos det
vattentäta skiktet bör vara större än 1*106
s/m (1.35*1011 m2s.Pa/kg) om man inte
vid fuktsäkerhetsprojektering påvisat att
annat ånggenomgångsmotstånd kan
användas. Ånggenomgångsmotståndet bör
bestämmas vid förhållanden som liknar
det aktuella fallet, t.ex. mellan 75 % och
100 % RF.
En metod för kontroll av fogars
vattentäthet hos färdiga tätskikt av
plastmattor finns i SS 92 36 21.
Standarden avser även målade väggytor.

Fogar bör placeras på de ställen som är
minst utsatta för vatten. Vid gnomföringar
för rör i golvets vattenavvisande ytskikt
bör tätning ske mot rörgenomföring och
mot underlaget.
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Tvättstugor och utrymmen för
varmvattenberedare är utrymmen där det
normalt krävs vattenavvisande ytskikt på
väggarna. Även i utrymmen med större
fuktbelastning än normalt, t.ex.
groventréer, bör golv förses med
vattenavvisande ytskikt.
6:5333

Underlag för vattentäta skikt
ska vara lämpliga för denna
användning.

Våtrumsgolv med keramiska material och
tätskiktsmassa på träbjälklag med skivor
eller skivkonstruktioner innebär betydligt
större risker än då underlaget utgörs av
bjälklag med större styvhet, t.ex. betong.
När tätskiktsmassa läggs på bjälklag bör
hänsyn tas till bjälklagets och väggarnas
inbördes rörelser så att tätskiktet inte
påverkas negativt. Detta kan göras t.ex.
genom att förankringen mellan vägg och
bjälklag anpassas efter tätskiktets
egenskaper.

6:5334

Om det finns risk för
utläckande vatten eller
kondens på dolda ytor ska
utlopp från dessa ytor
anordnas så att vattnet snabbt
blir synligt.

I anslutning till golvbrunnen bör
golvlutningen i duschdelen eller
motsvarande vara minst 1:150 för att
säkerställa avrinning och högst 1:50 för
att minska risken för olycksfall. Övriga
golvytor bör luta mot golvavlopp. Hänsyn
bör tas till eventuella deformationer hos
bjälklaget.

I de delar av golvet som
regelmässigt blir utsatt för
vattenbegjutning eller
vattenspill får endast
genomföringar för
avloppsenheter utföras.

Golvavloppets förankring och läge i höjd
och våg bör kontrolleras innan det
vattentäta skiktet appliceras.

Golvavlopp ska vara så fast
förankrade i
bjälklagskonstruktionen att
inbördes rörelser inte uppstår
mellan avlopp, underlag,
tätskikt och golvbeläggning.
6:5336

I våtutrymmen ska ytskikt,
fogar, anslutningar och
genomföringar anordnas så att
de lätt kan hållas rena och så
att de inte gynnar mikrobiell
tillväxt.
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10.4.2 Branschregler
Utöver de byggregler som finns i BBR har de berörda branscherna utarbetat
branschstandarder för material och utförande. 102 Följande aktörer är med och skapar
förutsättningar för att möjliggöra fuktsäkra byggnader:


VVS-installatörerna – har gett ut branschreglerna ”Säker vatteninstallation”.



GVK, Golvbranschens våtrumskontroll - har gett ut ”Säkra våtrum, GVKs
Branschregler för tätskikt i våtrum”.



Byggkeramikrådet – har gett ut ”BBV Byggkeramikrådets branschregler för
våtrum”.



MVK – branschstandarden inom måleribranschen behandlar bland annat
målade ytskikt i våtrumsenheter. ”Måleribranschens våtrumskontroll”
förekommer också.



VASKA – ett projekt som genomfördes första gången på Bomässan Bo-87 i
Umeå. Av de byggnader som använt sig utav det kvalitetssystem som använts
i VASKA-projektet, har inga vattenskador rapporterats. VASKA-konceptet
finns presenterat i ”Bygg vattenskadesäkert. VASKA visar vägen”



Materialtillverkare/Leverantörer – anvisningar för hur en tillverkares
material ska monteras.



Försäkringsbolag – villkor för att en försäkring ska gälla fullt ut.



Övrigt – Europeiskt godkännandesystem och CE-märkning.

11 Miljö
11.1 Allmänt
Förändringar i klimatet håller på att ske till följd av människans utsläpp av
växthusgaser. Ny forskning och utveckling inom de tekniska områdena inom
effektivare energi- och resursanvändning förutsätts, tillsammans med
implementering av ny kunskap och processer, eftersom klimatproblematiken är
omfattande.103
Vår konsumtion påverkar energiproduktionen samt energiförbrukningens effekt på
miljön, men även sättet energin produceras på påverkar miljön.104
De finns många viktiga lagstiftningar som har en viktig roll i att skydda miljön.
Dessa kan vara omfattande, men behöver trots det ständigt utvecklas för att kunna
möta förändringar i samhället och de behov som finns. Den nationella lagstiftningen
om miljöskydd i Finland, är starkt kopplad till utvecklingen av EG-lagstiftningen. 105

102

SP, Harmonisering av de nordiska ländernas träbyggregler, 2008
http://www.sp.se/sv/index/services/effenergi/climate/sidor/default.aspx, den 9 maj 2013
104
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=691&lan=sv, den 11 maj 2013
105
http://www.ym.fi/fi-FI/Ymparisto/Lainsaadanto_ja_ohjeet, den 9 maj 2013
103
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11.2 Finland
Miljöministeriets startegiska mål för en god miljö och en ekologisk hållbar
utveckling är:




Stabilisering av växthusgatutsläppen till en nivå som förhindrar farliga
förändringar samt möjliggör anpassning
Identifiering och hantering av miljörisker
Förbättring av material- och energieffektiviteten inom produktion och
konsumtion106

De klimatåtgärder som miljöministeriet har som målsättning är att stabilisera
koncentrationen av växthusgaser i atmosfären. Växthusgaserna måste vara på en nivå
som möjliggör anpassning till förändringar och förhindrar ohälsosamma
utvecklingar. För att få vår livsmiljö att bli välgörande och behaglig samt att naturens
funktioner säkerställs är målet med luftvården att luftkvaliteten är så ren som möjligt.
De nödvändiga delar som behövs för en hälsosam och hållbar miljö är en hälsosam
luft, att atmosfären är fri från föroreningar och att vi har ett ozonskikt som skyddar
oss från skadlig UV-strålning. 107
Miljöskyddslagen är en lagstiftning som syftar till att skydda miljön och bidrar till att
Finland kan uppnå målen i fråga om skyddet av miljön. Miljöskyddslagen gäller inte
fysiska förändringar, markanvändning, naturvård och inte heller strukturell förstöring
men syftar till att:








Minska och avhjälpa de olägenheter den kan orsaka och förebygga
miljöförorening
Vår miljö förblir variationsrik genom att säkra att miljön är hälsosam och
trivsam och används på ett ekonomiskt och hållbart sätt.
Uppkomsten av skadligt avfall förebyggs
Utvärdering och beaktning av verkningarna av miljöförorenade aktiviteter
sker ur ett övergripande perspektiv
Beslut som gäller miljön kan påverkas av allmänheten
På ett hållbart sätt bidra till att naturtillgångarna nyttjas
Klimatförändringar bekämpas och en hållbar utveckling bidras.108

Finland har antagit EU:s mål att minst 20 % av nivåerna växthusgaser genom utsläpp
som fanns 1990 ska minska fram till 2020. De landspecifika målen för finland är:




Att av den slutliga energiförbrukningen ska den förnybara energin öka 38 %.
Att i den icke-handlande sektorn minska utsläppen med 16 %.
Att minska utsläppen som fanns 2005 i den handlande sektorn med 21 % till
2020. 109

106

http://www.ymparistoministerio.fi/sv-FI/Miljo, den 8 maj 2013
http://www.ymparistoministerio.fi/sv-FI/Miljo/Klimatet_och_luften den 13 maj 2013
108
http://www.ymparistoministerio.fi/sv-FI/Miljo/Lagstiftning_och_anvisningar
109
http://www.ymparistoministerio.fi/fiFI/Ymparisto/Ilmasto_ja_ilma/Ilmastonmuutoksen_hillitseminen/Kansallinen_ilmastopolitiikka
107
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11.3 Sverige
Hela Sverige strävar efter att uppnå samma miljömål. Miljöpolitikens övergripande
mål är att till nästa generation (2020) överlämna ett samhälle där de stora problemen
inom miljö, i Sverige, är lösta utan ökad påverkan på miljö- och hälsoproblem
utanför Sveriges gränser. Det finns 16 stycken nationella miljökvalitetsmål som
beskriver bilden av hur miljön ska se ut år 2020.
Miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” har boverket särskilt ansvar för, men ska
även verka för att miljömålen uppnås inom sina verksamhetsområden
samhällsplanering, boende och byggande.110
Boverkets ansvar inom miljöarbetet kan sammanfattas i 3 punkter:
1. det nationella miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö”
2. ansvarande myndighet för miljömålssystemet inom sitt verksamhetsområde
och
3. internt miljöarbete
Viktiga miljöfrågor inom Boverkets som genomsyrar verksamheten från
samhällsplanering till byggande och boende är:
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http://www.boverket.se/Miljo/Mal-for-miljon/, den 8 maj 2013
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12 Resultat
Under de senaste åren, till följd av krisen i Europa, har byggmarknaden både på den
Finska och Svenska marknaden varit osäker. Trots detta beräknas bostadsmarkanden
under 2013 att stabiliseras i Finland. Befolkningstillväxten ökar i Finland och
bostadsbyggandet i förhållandet till tillväxten är större där i jämförelse med Sverige
och resten av Europa. Med den information vi fått fram av bostadsmarknaden i
Finland ser vi att det finns goda möjligheter för en svensk villaleverantör att ta sig in
på marknaden, eftersom möjligheten till försäljning av småhus är stor.
Både Sverige och Finland är medlemmar i EU, och med undantag från Åland, tillhör
båda länderna EU:s tull- och skatteområde. Att båda länderna tillhör tull- och
skatteområdet underlättar export och importen mellan länderna och är till fördel för
en svensk villaleverantör som vill etablera sig på den finska marknaden. I Finland
importerades färdigmonterade hus till ett värde av 43 197 000 euro, under perioden
januari-februari år 2013. Detta visar på att det finns en marknad för företag som vill
importera hus till Finland.
Oavsett om ett småhus ska byggas i Sverige eller i annat land ser processen, från det
att ett köpekontrakt skrivs fram till leveransen, likadan ut. Processen kan
sammanfattas med några ord:
kontraktbygglovLeveransbegäranKonstruktionbeställningleverans.
Det har förekommit flera försök till harmonisering av de nordiska byggreglerna. De
är, trots försöken som gjorts, svårt att få de nordiska ländernas byggregler samlade
under samma tak, eftersom det troligtvis hade lett till överdimensionering av en
byggnad. Om det trots allt i framtiden skulle ske en harmonisering av de nordiska
byggreglerna underlättar det inte processen för ett företag som vill etablera sig på den
finska marknaden idag.
De kan finnas många hinder som kan göra det svårt för en svensk villaleverantör att
etablering på den finska byggmarknaden. För att minska kostander och hindra fel i
projekteringen kan det underlätta för en villaleverantör att ta reda på vilka nationella
byggreglerna som gäller i de olika länderna innan etablering.
Inom vissa delar av projekteringsarbetet hos en villaleverantör krävs att bland annat
vissa föreskrifter och anvisningar följs vid framtagning av aktuella handlingar. De
nationella föreskrifter och anvisningar som är framtagna av olika
förvaltningsmyndigheterna i Finland respektive Sverige kan skilja sig åt. Dessa
skillnader, i de nationella byggreglerna, fördröjer projekteringsprocessen och ökar
risken för fel. Sker mycket fel i starten på projekteringsprocessen kan en
villaleverantörs rykte på den nya marknaden även skadas. Desto mer en
villaleverantör vet om den nya marknaden och de lagar och regler som finns i landet,
ju mer säkrare blir arbetet från början.
Till både Finland och Sverige krävs bygglov vid byggnation av ett nytt hus. Ansökan
om bygglov i de båda länderna görs hos den kommunen där man vill uppföra
byggnaden. Kommuner kan ha olika krav på hur dessa handlingar ska presenteras
och vilka handlingar som ska skickas in. Handlingarna skiljer sig även åt mellan
Sverige och Finland. Att handlingarna kan skilja sig åt mellan kommunerna och även
att de skiljer sig mellan länderna kan skapa dröjsmål i projekteringsprocessen,
eftersom det kan vara ett problem att ta fram precisa handlingar som ska skickas in.
Det är även svårt att ta fram ett underlag för vad som exakt skiljer sig mellan Sverige
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och Finland inom bygglov eftersom man fortfarande måste titta på de enskilda
kommunerna i länderna.
Inom tillgänglighet finns det olika krav och mått på hur bygganden ska konstrueras
invändigt. Dessa krav skiljer sig på några punkter mellan Sverige och Finland. I
Sverige krävs för en mindre utomhusrullstol ett dimensionerande mått på en cirkel
med diametern 1500 mm och för en inomhusrullstol en cirkel med diametern 1300
mm. I Finland ska lederna och utrymmena dimensioneras enligt diametern på
vändutrymmet för en rullstol som är lämplig att användas såväl inne och ute, 1500
mm. I en bostad räcker måttet 1300 mm utom i wc och tvättrum, där det behövs en
diameter på 1500 mm. Kraven och måtten som skiljer sig mellan Sverige och Finland
kan göra det besvärligare vid dimensionering/måttsättning av wc eller tvättrum då en
svensk villaleverantör är van vid att utgå från de mått som finns i Sverige, och måste
därför utöka måtten i wc vid dimensionering/måttsättning av ett hus till Finland.
Finlands energiberäkning skiljer sig på väldigt många punkter, jämfört med en
svensk energiberäkning. I Finland krävs förutom en energibalansberäkning även ett
energicertifikat vid uppförandet av en ny byggnad. Energicertifikatet krävs från och
med den 1 juni 2013 även för uthyrning och försäljning av småhus. Detta borde göra
det lättare för en villaleverantör att sälja in nya energieffektiva hus på marknaden i
Finland, eftersom det blir lättare för konsumenten att jämföra husens
energiprestanda. De finska energiberäkningarna är väldigt noggranna och i dessa tas
bland annat hänsyn till husets placering på tomten och fönsterarean och dess
placering i de olika väderstrecken, som påverkas av solinstålningen. Finland är
uppdelad i 4 olika klimatzoner, jämfört med Sveriges 3. Detta borde kunna antyda att
klimatet i Finland i förhållande till energiförbrukningen skulle kunna vara mer
noggrant uträknat i landet, jämfört med Sverige. För en svensk villaleverantör som
vill etablera sig i Finland krävs en del arbete med att anpassa sina energiberäkningar,
så att de uppfyller de krav som anges i Finland byggbestämmelsesamling. Trots de
skillnader som förekommer mellan de finska och svenska energiberäkningar, finns
god presentation av hur dessa beräkningar ska ske i Finlands
byggbestämmelsesamling.
De brandkrav som finns i Sverige och Finland skiljer sig åt på ett par delar.
Klassificeringsklasser för byggnadsdelar och byggnadsvaror är en viktig del som
förklarar brandkraven som krävs för ingående komponenter i en byggnad. När dessa
klasser skiljer sig i Finland och Sverige kan det försvåra processen då de förklarar
dessa klasser olika i länderna och det kan bli svårare att benämna de byggnadsdelar
och byggnadsvaror som används i byggnaden.
Förutom de regler som finns BBR 19 och Finlands byggbestämmelsesamling
angående våtrum finns även branschregler som påverkar utformningen av ett badrum
eller liknande. De branschregler i Finland som vi har fått fram, RT 84-10759 och RT
91-10468, innehåller, likt de svenska branschreglerna, vägledande information om
våtrummets strukturella uppbyggnad. Dessa förekommer dock enbart på finska vilket
kan försvåra det för en svensk villaleverantör som vill etablera sig på den finska
marknaden om det förekommer brister i kunskap om det finska språket i företget.
Skillnader i språk kan göra att den svenska villaleverantören kan ha svårt att hålla
samma standard som en finsk konkurrent.
Arbetet kring frågor angående minskning av energianvändningen och dess påverkan
på miljön är stort i Europa. I Finland och Sverige sker arbetet med att uppdatera
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byggreglerna parallellt med utvecklingen av nya tekniker för att kunna minska
påverkan på miljön.
Finlands byggbestämmelsesamling är relativt lättläst och det förekommer även
anvisningar som talar om hur någonting ska kunna uppnås eller utföras, i stället för
att enbart tala om vad som ska uppnås med den aktuella föreskriften eller
anvisningen.
Det kan tydligt ses att de byggreglerna som finns i Finlands
byggbestämmelsesamling och i BBR19 strävar efter samma sak när det gäller
våtrum. Trots de likheter som finns i de olika regelsamlingarna innehåller
anvisningarna i Finlands byggbestämmelsesamling mer information om hur
utförandet kan ske, jämfört med de svenska. Detta kan för en ny aktör på marknaden
göra det lättare att förstå och anpassa sig efter reglerna och anvisningarna i landet.
Finland och Sverige har sina egna nationella tillämpningar av Eurokod. Dessa är
viktiga att ta reda på för en villaleverantör på en ny marknad, trots att de kan vara
svåra att få tag på. Detta bör göras eftersom en byggnadens konstruktion måste hålla
för de förhållanden som råder i det aktuella landet.
Vi har enbart behandlat några av alla de delar en svensk villaleverantör kan behöva
kolla på vid etablering och nybyggnation på en ny marknad. Stor möjligheter och
god befolkningstillväxt gör, trots skillnader i byggregler, Finland till en god potential
marknad för en svensk villaleverantör.
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